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মুখবন্ধ 

পালিভাষায় বিরচিত পরিভাষ'-জাতীয় অভিধর্্ন গ্রন্থসমূহের 
'আগ্ধ্য আচার্য্য অনুরুদ্ধ-কৃত “অভিধম্মখ-সঙ্গহের” স্থান অতি উচ্চে। 

গ্রশ্টুগ্ব নামানুসারে ইহা অভিধর্ম্দের একটি অর্থ-সংগ্রহ বা সার-সংগ্রহ | 
দাক্ষিণাত্যের চোল দেশবাসী আচাধ্য বুদ্ধদত্ত-কৃত “রূপারূপ-বিভাগ” 

এ জাতীয় একখানি ক্ষুদ্রকায় পুর্বনবন্তাঁ গ্রন্থ । “অভিধম্মথ-সঙ্গহের” 
বচয়িতা আচাখ্য অনুরুদ্ধও দাক্ষিণাতাবাসী | গ্রন্থদ্ধয়ের তুলনা করিলে. 

দেখা যায়, অনুরুদ্ধ-কৃত “অভিধনম্মখ-সঙ্গহের” বিষয়-বিন্যাস নিপুণতর 

এবং ইহাব পরিচ্ছেদের সংখ্যাও অধিকতর । সমগ্র অভিধন্ম-পিউক 

এবং উহার অর্থকথাদির (ভাষ্যাদির ) মধ্যে অভিধন্ম-সংক্রান্ত যে 

সকল বিষয় সন্নিবিষ্ট) ব্যাখ্যাত ও আলোচিত হইয়াছে এ সমস্তের 

সার-সঙ্কলন “অভিধন্মথ-সঙ্গছে" । উপরন্ত আচাধ্য অন্ুরুদ্ধের গ্রান্থে 

অভিপর্ম্ম-প্রতিপাগ্ বিবয়সমূহের অতিরিক্ত বিচার এবং আলোচনাও 

দুষ্ট হয়। এই গ্রস্থের বিশেষহ্ধ এই যে, পালি অভিধর্্ম-সাহিত্োর 

মধ্যে যুগপরম্পরায় সঞ্চিত ও পরিবদ্ধিত অভিধন্ম-জ্ঞান উহাতে একটা 

পরিণত আকাব ধারণ করিয়াছে । প্রধানত; ইহারই উপর নিওর 
করিয়া উত্ভতরকান্ধে সিংচল, শ্যাম ও ব্রহ্মদেশে, বিশেষতঃ শেষোক্ত 

দেশে; অভিধর্থ্বের তত্ব সমূহ আলোচিত হইয়া আসিতেছে । শুধু 

পালিতেই ইহার উপর চারিখানি টীকাগ্রস্থ বিরডিত হহইযুণ্রছে ; 

যথ। £_: (১) সিংহলের স্থবির বিমলবুদ্ধি-কৃত “পোরাণ-টাঁকা*” 

(১) নুমঙ্গল-কৃত “অভিধশ্মখ-বিভাবনীস, ৩) ব্রহ্ধদেশীষফ ক্লিন 



(২ ) 

সদ্ধশ্মভেতিপাল-কৃত “সংখেপ-বপ্রনা,” এবং %€৪) লেডি/সায়াদ-কৃত 
"পরমণ্খদীপনী”। এভছ্যতীত ব্রঙ্গাদেশীয় ভাষায় বিরচিত টীকা, 
দীপনী, মধু, গন্ধি ও আকৌ গণনাতীত বলিলেও চলে। 

বর্তমান লময়ে পবলোকগত শোয়ে জান্ আও (9০ 28 
40100) তাহার 40021)1)01)0151)) 01 131001))56 111089৮” 

নামক স্ুবিখ্যাত ইংরাজী গ্রন্থে; এবং ইহার সুদীর্ঘ ভূমিকায় 
“আভিধন্মখ-সঙগহ” এবং পালি “অভিধন্ম্বের” অতি বিশদ ও সুন্দর 

পরিচয় দিয়াছেন। উহারই সাহায্যে সম্প্রতি ব্রহ্মচারী. গো বন্দ, 
জন্মণ-ভাষায় “অভিধম্মথ-সঙ্গহের অনুবাদ ও সারার্থ প্রস্শ 
করিয়াছেন। সিংহল হইতে ডাঃ ডে স্ল্ভা ইংরাজী ' ভাষায়, 
উক্ত গ্রান্থেব যে অনুবাদ ও তাৎপর্য প্রকাশ করিয়াছেন, তাহ। 

শোয়ে জান আয়ের গ্রন্থেরই ভব নকল, অথচ তন্মধ্যে ভুলেও 

কোথাও তাঙ্ভার নাম পন্যন্ত উল্লেখ করা হয় নাই। 

বাংলা-ভাষায় এই গ্রন্থের বিশদ বাখা। সমেত স্মনোধ্য 

অন্তবাদের একান্ত অভাব ছিল। ইতিপুনবেব শ্রদ্ধেয় ডাঃ বামচন্দ্র বড়ুয। 

মঙ্কাশয়ই সবনান্সে এই ছুরহ কাযো ব্রতী হষঈয়াছিলেন । তাহা 

প্ুস্থবকের অপব গ্ণাঞ্চণ যাহাই হটক ন। কেন, তাহাতে মুফল 

এই হইয়াছিল যে, তাহা দ্বার। __ ন্থুগভীব অভিধশ্ম-জ্ঞানপূ্ণ 

“আশিধন্ার্থ-সংগ্রহের” গ্ুতি জন-সাধারণের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। 

যে দিন বর্তমান অন্তবাদক শ্রঙ্ছেয় শ্রীযুক্ত বীবেন্দ্রলাল মুতমুদ্দি 

মহাশয় পুনবায় “অভিধন্মথ-সঙগহের” অনুবাদ কাধো ব্রতী হইয়াছেন 
জানিতে পারি, সে দিন হইতে বিশেষ আশা ও আগ্রহের সহিত 

সম্পূর্ন আকাবে তাহা মুদ্রিত দেখিবার জন্য অভিলাষী 'হই। 
তাহাব প্রতি আমার সনির্বদ্ধ অন্থবোধ এই ছিল, যেন তাহাব 

অনুবাদণও বাাখ্য। যতদূর সম্ভব সহজ ও প্রাঞ্জল, বিশদ ও সুনোধ্য 
হয়। মুলগ্রন্থ এবং ইহার আলোচ্য বিষয়গুলি যেরূপ ছুরবগাঙ্ন, 
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আমি জাশ। করিতে 'পারি নাই যে, তিনি এরূপ দক্ষতা বু, সহিত 

তাহ! বাংলার পাঠকগণের নিকট উপস্থিত করিতে গ্ারিবেম |" 

তবে" ভরসা এই ছিল যে, মুতনুদ্দি মহাশয় শুধু বাংল! ভাবায় 
সথলেখক, * নহে, 'তিনি ব্রহ্মদেশীয় ভাষায়ও বিশেখ পারদর্শী । 
বিশেষতঃ কাধ্য বাপদেশে তিনি বনু বৎসর অতাভিধর্্ম-চর্চার 

প্রধন্দ স্টেউ ব্রহ্মদেশে বাস করিয়া, তথাকাব অভিজ্ঞ ও খাতনাম। 

অভিধাম্সিকগণের সানিধ্য লাভে আভিধন্্ অধ্যয়ন ও আলোচনার 

ঝ্মাগ্রগুলি" গ্রহণ করিয়াছিলেন । স্বদেশে ফিরিয়া আসাব পরও 

স্ডিনি তাহার দীর্ঘ কশ্ম-জীবনের বিবিধ অন্তরায়েব মধ্যেও যথাসাধ্য 
আর আলোচনা করিয়াছেন। এতদিন পরে তাহার দ্বার। 

ছুঃসাধ্য কাব্যটি সুচারুরূপে সম্পাদিত হইয়াছে। তাহার অনুবাদ 

ও ব্যাখ্যাগুলি পাঠ করিয়। বাংলার পাঠক-পাঠিকা অভিধশ্মের 

নিগুঢ তন্বসমূহে অনায়াসে প্রবেশাধিকার লাভ করিবেন । সত্যই 

তাহার দ্বাব বাংলার একটি মহা অভাব পুর্ণ হঈতৈ  চলিয়াছে 

দেখিয়। হাদয়ে পরমানন্দ আন্তভব করিতেছি । তিনি আমাকে 

তাভার এই মূলা এবং সাবগন্ত পুস্তকের “মুখবন্ধ" লিখিতে 
অন্রবোধ করিয়া আমাকে যারপর নাই বাধিত ও অন্রগৃহীত করিয়াছেন। 

স্বনামধন্য পালি অর্থকথাকার আচাশ্য বুদ্ধঘাোষের মতে 

“অভি” উপসগ্গের অর্থ শযাভা অধিকভর” । অতএব স্বত্রাতিরিক্ত 

ধশ্ম লা বুদ্ধাসপদেশই অভিধন্ম। * (অখসালিনী )। যাহ! ম্াত্র- 

পিটকে সাধাবণ ভাবে উপদিষ্ট, তাহা আভিধশ্ম-পিটকে অসাধাবণ ভাবে 

বিভাজিত, বিল্লেষিত, আলোচিত ও ব্যাখ্যাত হইয়াছে । বুদ্ধশোধের 

সমসাময়িক আষ্টাধ্য বুদ্ধদত্ত ভাহ!র “বূপারূপ-বিভাগ” নামক গ্রন্থে 
বলিয়াছেন যে, অভিধশ্মের প্রধান প্রতিপাগ্ধ মাত্র চারিটি বিষয়, 

যথাঃ__ চিন্ত, চেতসিক, রূপ ও নিননাণ; সংক্ষেপে বলিতে্গেলে, 

মাত্র ছুইটি বিষয়, যথ।:__ দূপ ও ম্জূপ। "অভিধন্থার্থ-সংগ্রতেয? 

প্রথম পরিচ্ছেদের নাম---চিত্ত-সংগ্রঠ ; ইহার গ্ুাতিপাছ্যচ বিষম 
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চারি. ভূমি-ভেদে চিত্তের শ্রেণী-বিভাগ, অর্থাৎ চিত্তু। দ্বিতীয় 
পরিচ্ছোন্দর নাম _-চৈতসিক-সংগ্রন্ন ; ইহার প্রতিপা বিষয্প চৈতসিক 

সমূহে শ্রেণী-বিভাগ,-: অর্থাৎ চৈতসিক। তৃতীয় পরিচ্ছেদের নাম 

প্রকীর্ণ-সংগ্রহ'; ইহার প্রতিপাগ্ধ বিষয় চৈতসিক ভেদে চিন্তে সংখ্যা 

নির্ণয় এবং চিন্তের বেদনা, হেতু, কৃত্য, দ্বার, আলম্বন ও বাস্ত- 

সংগ্রহ, অর্থাৎ চিন্ত, চৈতুসিক ও বরূপ। চত্তশ্গিহ্ইেদের 

নাম বীথি-সংগ্রহ ; ইহাব প্রতিপাগ্ত বিষয় ব্যক্তিভেদে ও ভূমিভেদে 

চিত্ত বীথি, অর্থাৎ চিন্ত। পঞ্চম পরিচ্ছেদের 'সাম-_ বীশ্রি-দুপ্তু, 

চি-সংগ্রহ ; উহার প্রতিপান্ভ বিষয় চতুরধিবধ ভূমি, প্রতিসন্ধি। ক 
ও মরণোৎপত্তি এবং ভবাঙ্গ-চিত্ব, অর্থাৎ রূপ ও চিন্ত। যষ্ঠ পরিচ্ছেদের 
নাম-_ রূপ-সংগ্রহ ; উহার প্রতিপাগ্ধ বিষয় রূপের শ্রেণী-বিভাগ, 

রূপোৎপত্তির ক্রম ও নির্ববাণ,_- অর্থাৎ রূপ ও নির্ববাণ। সপ্তম 

পরিচ্ছেদের নাম-- সমুক্চয়-সংগ্রহ ; ইহার প্রতিপান্ভ বিষয় সংখ্যা- 
বন্ধভাবে রূপারূপের নামকরণ, শ্রেণী-বিভাগ ও গণন! -- অর্থাং 

চিন্ত,. চৈতসিক ও রূপ। অষ্টম পরিচ্ছেদের নাম- প্রত্যয়-সংগ্রহ 

ইচ্ছার প্রতিপাস্ভ বিষয় প্রতীত্য-সমুতপাদ ও প্রস্থান নিয়মে রূপারূপের 
উতৎপন্ডি-ক্রম এবং সম্বন্ধ নির্ণয় অর্থাত চিত্ত, চৈতসিক ও বপ। 

নবম পরিচ্ছেদের নাম কর্পন্থান-সংগ্রহ ; ইহার প্রত্িপান্চ বিষয় 

ধ্যান, সমাধ ও সমাপৰ্তি অনুশীলন দ্বার! চিন্ত ও জ্ঞানের বিশুদ্ধি 

সাধন ও বিমুক্তি লাভ, মর্বাং চিন্ত,। চৈতনিক ও নির্নবাণ। 
এ ভাবে বিচার কৰিলে “অভিধন্মাথ-সংগ্রহের” আলোচা বিষয় গুলিও 

ঘুরে ফিরে চিত্ত, চৈতসিক, রূপ ও নির্ববাণ। 

যুৎসুদ্দি মহাশয় অতিশয় নিপুণতার সহিত প্রত্যেক পরিচ্ছেদের 
মূলানুগৃত অনুবাদের পর সংক্ষেপাথ “বর্ণনা ও অনুশীলনী সংযোজিত 

করিয়া সাহার পুষ্তকখানিকে সাধারণ এবং অসাধারণ সকল শ্রেণীর 

পাঠকের নিকট সুগম এবং সুখ-পাঠ্য কবিয়া তুলিয়াছেন। 
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সংক্ষেপাথ বর্ণনাগুলি যেমন তাহার প্রখর চিন্তাশীলতা.+ও গভীয় 
জ্ঞানের পরিচয় প্রদান করে, অনুশীলনী ( পঞ্হ-পুচ্ছক ), ধলিত 

তেমন তীহার চিন্তার সুক্ষ্মতা এবং বিশ্লেষণ-ক্ষমতাপর* দের্দীপ্যমান 

প্রমাণ স্বকুপে প্রতীয়মান হয়। তাহার এই অভূতপূরুধ কুতিত্বের 
জন্ত তাহীর ভূয়সী প্রশংস! না করিয়। কর্তব্যে অগ্রসর হইতে পারিন!। 

বুদ্বইস্রঘত্তিত আধ্য-ধর্্ম মনোবিজ্ঞান-সম্মত এবং নীতি-প্রধান। 
: অপরদিকে ঈহা৷ বিভজ্য-বাদ ; উহার, সর্দত্র বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে 
ধরব্র , বিষ্পাবণ) লক্ষণ ছায়া ধণ্মসমূহের নানাকরণ ব। 

প্টারভেদ এবং উপযুক্ত প্রজ্ঞপ্তি বা পরিভাষা দ্বারা জ্ঞেয় এবং 
চিন্তেয়' বিষয় সমূহের পরিচয় প্রদান করা হইয়াছে । বিনয় ও 
অভিধন্ম পিটকদ্বয়ে অবলম্থিত বৈচ্গানিক প্রণালীকে লক্ষ্য করিয়া 

আচার্য বুদ্ধঘোষ উহাদের প্রতোকটিকে “নয-সাগর" বলিয়। গ্রাশংস। 

করিয়াছেন । মনোবিজ্ঞান-সন্মত ও নীতি-প্রধান আধ্য-ধন্মের মুলম্বত্র 

“ধন্মপদের”৮ যমক-বর্গের প্রথম গাথাদ্বয়ে বাক্ত হইয়াছে 2 

“মনোপুববঙ্গম। ধন্মা মনোসেট্ঠা মনোমযা, 

মনস! চে পছুট্ঠেন ভাসতি ব। করোতি বা, 

ততো নং হুকৃখমন্থেতি চকংব বহতো৷ পদং”। ১ 

“মনোপুববঙ্গমা ধন্ম।. মনোসেট্ঠা মনোময়া 
মনসা চে পসন্েন ভাসতি বা করোতি ব' 

ততো নং ন্ুখমন্েতি ছাযা'ৰ অনপাযিনী”। ২ 

“মনঃপূর্বব ধর্ম যত, মনংশ্রেষ্ঠ, মনোময়। 
প্রহ্ষ্ট গমনেতে যদি কেহ কথা কয় 

কিম্বা কাধ্য করে, তাহে হ্ঃখ উপজয় ; 

পদে পদে জাত-ছঃখ সন্ধাবিত হয়, 

যানযুক্ত চক্র যথ। আবপ্তিত হয় 

অনুসরি' যান-বাহী জন্ত পদদ্ধয়*। ১ 



€ ৬ ) 

সম্নঃপুর্ব ধর্ম যত, মনঃেষ্ঠ, মদোময় । 
প্রসয় মনেতে বর্দি কেহ” কথা কয় 

কিম্বা! কাধ্য করে, তাহে সুখ উপজয় 
সঙ্ষে সঙ্গে জাত-ন্থুখ সম্ভাবিত হয় 

ছায়া বথ! দেহ সনে অবিচ্ছির রয়*। ২ 

এ স্থলে মন হইতেছে 'চিন্ত বা বিজ্ঞান ; ধর্খ্ী চৈতন্দিক, 
বেদনারূপে নুখ-হ:খ৪ চৈতন্সিক ; ভাষা! ও কাধ্য মনের বাহ 

অভিব্যক্তি,_- অতএব রূপ। ম্ুখ-ছঃখ নিরপেক্ষ, সুখ-হাবয়জিত 

পরম ন্ুখই নির্ববাণ। অভিধর্যমেই উদ্ধৃত উক্তিদ্ধয়ের মনোবিজ্ছা- 
সম্মত্ত বিশদ ব্যাখ্যা ও আলোচন!। 

বৌন্ব-ধন্ম-সাধনার চারি প্রধান উদ্দেশ £_ 

(১) উৎপন্ন অকুশলের ক্ষয়-সাধন ; 

(২) অন্ুৎপন্ন অকুশলের অন্ুত্পাদন ; 

(৩) অন্ুৎপন্ন কুশলের উৎপাদন ; এবং 

(৪) উৎপন্ন কুশলের সংরক্ষণ ও সংবর্ধন। 

পাপ হইতে বিরতি এবং দানাদি পুণ্যকার্য্য বাহ্াচার ; 
ইহাতে পাপ-অকুশল সমূলে উৎপাটিত হয় না। সমূলে উৎপাটিত 
না হইলে যেমন বৃক্ষের তেমন অকুশলের পুনরুৎপত্তির সম্ভাবন। 
থ।কে। সর্ব স্ুখ-ুঃখের মূলে নন্দি-রাগ বা ভবতৃষ্ণা, অবিষ্! 

বা মোহ। এই ছুইয়ের অশেষ নিরোধ করিতে না পারিলে 

চিত পুনরায় নুখ-হুঃখের অধীন হইতে পারে। অতএব অবিদ্ধা ও 

তৃষ্কার মূলীভূত আসব ও অন্তুশয় বিনষ্ট করা আবশ্তক। নিকায়ের 
ভাবায় বলিতে গেলে, যেমন তালবৃক্ষ শিরশ্ছিম্ন হইলে পুনরায় 

। তা বির হইতে পারে না, তেমন ভাবেই যে সকল আসব 
সংকেশ কব, পুনর্ভবকব, সদরথ, ছুংখ-পরিণামী, অনাগতে জন্ম-জরা- 



€& ৭ ) 

মরণ আনয়নকারী, তৎসমস্ত প্রহীন, উচ্ছিন্ন-মূল, শীর্ষ-বিহীন ,.তালবৃক্ষে 
পরিণত, অস্তিতব-বিরহিত ও অনাগতে অন্ুৎপাদধন্মী করা আধিশ্টক্। 

এই জন্কই মনোবিজ্ঞান বা মনস্তত্বের সাহা্যে এত গভীর 
ভাবে, বুল্মদশিতার সহিত ও পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে “নাম-রূপের” স্বভাব, 

লক্ষণ, শ্রেণী বিভাগ, কাধ্য, উৎপত্তি ও নিরোধের ধারা ও ক্রম 
এবং পরষ্গত্ষ সম্বন্ধ ইত্যাদি জ্বানতঃ জানা আবশ্তক। এহেন 
প্রয়োজন-প্রন্ত মনম্তত্ব বা মনোবিজ্ঞান আর্ধ্য-সংক্ষতিতে বুদ্ধ এবং 
ক্ন্রগ্রণের “একট! শ্রেষ্ঠ দান। 

নীতিমূলক এবং নীতি প্রধান বৌদ্ধ মনপ্ঠত্বের মূল ্বীকার্ধ্য 
বস্তু এই যে, “চিত্ত (প্রাকৃতিক মন ) স্বভাবতঃ প্রভাম্বর ( নিশ্ধল, 

নিরঞ্জন) আগন্তক-দোষেই তাহ প্রহুষ্ট হয়”। আগস্তক-দোষ 

হইতেছে আমব বা আশ্রব যাহা ন্ুপ্তীকারে থাকিয়া! “অন্রশয়” 

উৎপাদন করে। আমাদের চিন্তা, বাক্য ও কার্ধ্যগুলি বিভিন্ন 

অনুশয়েরই পযুর্ঠতান বা বাহা-প্রকাশ। যদি আসবগুলি চিত্তের 
পক্ষে আগন্তক-দোষ হয়ঃ চিন্ত পুনরায় তাহাদের কবল. হইতে 
মুক্তি অথবা! বিমুক্তি লাভ করিতে পারে। তাহারই জন্য 
মধ্যম-নিকায়ের রথ-বিনীত-স্থত্রে সপ্ত বিশুদ্ধির অবতারণা । সপ্ত 

বিশুদ্ধির বিশদ আলোচন! .“বিস্ুদ্ধি-মগৃগের” প্রজ্ঞা-নির্দেশে এবং 

সংক্ষিপ্ত আলোচনা “অভিধশ্মার্থ-সংগ্রহের” ৯ম পরিচ্ছেদে। সপ্ত 
বিশুদ্ধি মুখ্যতঃ ত্রি-বিশুদ্ধি, যথা :- শীল, চিন্ত ও জ্ঞান। শীল- 
বিশুদ্ধির প্রকৃষ্ট উপায় “প্রাতিমোক্ষ-সংবরাদি”' শীলসমূহের যথাযথ 

আচরণ ও অনুশীলন; চিত্ত-বিশুদ্ধির প্রকৃষ্ট উপায় ধ্যান, সমাধি 
ও সমাপত্তির ধ্মভ্যাস, অর্থাৎ “শমথ-ভাবনা” ; এবং জ্ঞান-বিশাদ্ধর 
প্রকৃষ্ট উপায় “*বিদর্শন-ভাবন।”। 
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ব্যরিজো'ব থলে খিতে। গওকমোকতো। উতদ্ততো ৷ 

“পরিপফন্দতীদং চিত্বং মারধেয়ং পহাতবে" ॥ ধম্থপদ ৩৪ 

“বারি 'ই'তে স্থলোতক্ষিপ্ত বারিজ যেমন 

করে “ছটফট, হায়, চিত্তও তেমন 
মার-গ্রাহ ত্যজিবারে হয়রে চঞ্চল” । 

মাছ যেমন স্বস্থান করল হইতে স্থলে নিদ্ষিষ্ু হইলে, 
মৃত্যুভয়ে পুনরায় স্বস্থানে ফিরিয়া যাইবার জন্য ছটফট, করে, 
আমাদের চিত্তও তেমন ইহার স্বাভাবিক নিম্মল' অবস্থা! ভইচ্ে 

উত্থিত হইয়! অস্বাভাবিক অবস্থা ও ক্রিয়ার সহিত যুক্ত হউন 
চঞ্চল হয়, __ পূর্নব স্বাভাবিক অনাবিল অবস্থা ফিরিয়া পাবার 
জন্য। অতএব চিত্ত যখন চঞ্চল হয়, ছটফট. করে তখন বুঝিতে 

হবে যে, চিত্ত এক অস্বাভাবিক অবস্থায় পড়িয়া, সংক্রেশাম্থীন 

'হুইয়া নিজের বিমুক্তি-লাভের জন্য ব্যগ্র হইয়াছে। মনোদ্বারেব 

উর্ধে বীথি-যুক্ত গতিতে অবস্থান চিত্তের পক্ষে অস্বাভাবিক, __ 
যখন ইহা সুখ-ছুঃখ, কুশলাকুশল প্রভৃতির সহিত বিজড়িত হয়, 
পথ্শেপাদান-ক্কদ্ধের গণ্ভীতে বিচরণ করে, সংসারাভিমুখী হয়ঃ 
এবং মনোদ্ারের নিয়ে বীথি-মুক্ত গতিতে অবস্থান চিত্তের পক্ষে 

স্বাভাবিক, -- যখন ইহ স্থখ-ছঃখ, কুশলাকুশলের সীমার বাহিরে 

নিব্বাণালম্ধী হইয়া পরমানন্দে থাকে । বৌদ্ধ যোগাচার সম্প্রদায়ের 
প্রসিদ্ধ গ্রন্থ “লঙ্কাবতার ্ুত্রের”" ভাষায় বলিতে গেলে, “ম্বগতিতে 

শ্থিত বারিধি যেমন বায়ু-প্রহত হষ্টলে তরঙ্গায়িত হয় এবং 
তরঙ্গগুলি ঠিক বারিধিও নয়, বারিধি হইতে ৰিভিনও নয়, 
স্বপ্রবাহে স্থিত বিজ্ঞানও তেমন বিষয়-বাত্যাহত হইলে তরঙ্গায়িত 
হইয়! চক্ষু-বিজ্ঞানাদি বিভিন্নরূপে প্রতীয়মান হয় এবং এ বিজ্ঞানগুলি 
ঠিক্ শীলয়-বিজ্ঞানও নয়, __ তাহা হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্নও নয়। 
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এভাবে বিচার করিলে ভবাঙ্গ-চিত্ত, উহার যত পরিণতি, যত 
কার্ধ্য, তত সহগত, 'তৎ সহজাত, তৎ সম্প্রযুক্ত যত ধর্ণ্দ বা চেঁতস্ক.. 
তদবলম্বীয় যত আলম্বন বা বিষয় সমস্তই “চিত্ত” অথবা “চিত্তগত” | 

' এরূপ এক ব্যাপক অর্থেই আচাধ্য বুদ্ধঘোষ “চিত” শব্দটি 
গ্রহণ. করিয়াছেন তাহার %অখথসালিনী” নামক প্রসিদ্ধ অর্থ- 

করু্শঞরম্মপদের” পুর্ববোদ্ধংত গাথাদ্ধয়েও ধর্মাসমূতকে মনোময় * 
বলিয়া বর্ণনা করা হুইয়াছে। 

মুৎস্থদ্দি-মহাশয় চিত্তের সংজ্ঞ! নির্দেশ করিতে গিয়া সঙ্কীর্ণভাবে 
ঘাহ! [আলম্বন ] চিন্ত। করে তাহাই চিত্ত । % ++ “চিত্ত! করে” 

অর্থ আলম্বন গ্রহণ করে, আলম্বন জানে, আলম্বন অবগত হয়” 

মত প্রকাশ করিয়! থাকিলেও (পৃঃ ১২), তিনি ত্বাহার পুস্তকের 

বন্স্থানে চিত্তকে ব্যাপক অর্থেই গ্রহণ করিয়াছেন । 

চিন্তের আবরক ধর্ম্মগুলির সাধারণ নাম *নীবরণ” । উচ্চার!' 

খ্যায় পাচ এবং উচ্তাদের নাম যথাক্রমে কামচ্ছন্দ, ব্যাপাদ, 
স্ঞান-মিদ্ধ, ওদ্ধত্য-কুকৃত্য ও বিচিকিতসা। ধ্যানের প্রারস্তেই 

এই পঞ্চ নীবরণকে নিরস্ত করিতে হয়, তাহ! করিবার উপায় 

ধ্যানের পঞ্চ অঙ্গ, যথা £-_ বিতর্ক, বিচার, প্রীতি, সুখ ও একাগ্রতা । 

মুত্নুদ্দি-মহাশয় নুন্দর ভাবে দেখাইয়াছেন কিরূপে বিতর্ক স্ত্যান- 

মিদ্ধের, বিচার বিচিকিৎসার, প্লীতি ব্যাপান্দের, স্থখ ওদ্ধত্য-কুকুত্যের 

এবং একাগ্রতা কামচ্ছন্দের প্রতিপক্ষ বা বিারোধী ধন্ম হয় 

€পূঃ ৩৭)। চিত্তের গভীরতর স্তরে নীবরণগুলি অবরভাগীয় 

যোজন এবং আরও অধিক গভীর স্তরে উদ্ধভাগীয় সংযোজন 

রূপে প্রতীয়মান হয়। নীবরণ অবস্থায় পঞ্চ আবরক ধর্মকে 

নিরস্ত করিতে শ্রঙ্গাদি যে পঞ্গুণ্র প্রয়োজন হয়, অবরভাগীয় 

₹যোজন অবস্থায় উহাদের সহিত যুবিতে হইলে উক্ত প গুণকে 

“ইন্দ্রিয়” এবং উর্ধভাগ্গীয় বস্থায় উহাদের সহিত সংগ্রাম করি 
--২ 
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হলে উহাদিগকে “বলে” পরিণত করিতে" হুয়। ধ্যান, সমাধি 

এবং "সমাপাত্তিই উহাদিগকে নিরস্তু, পরাজিত ও পরাভূত করিবার 
উপায় স্বরূপ--পঞ্চগুণকে ক্রমে “উন্দ্রিয়ে” ও '্ঘলে” পরিণত করে। 

আভিযর্দ্ের ধর্্ম-সংগ্রহাংশ আপাত দৃষ্টিতে বড়ই ঞ্ললোমেলো 
মনে হইবার কথা । উহাদিগকে সুসজ্জিত এবং সুশৃঙ্খলিত: করিতে 
হইলে মনে করিতে হইবে যে, ধর্শ-সাধনা, জ্ঞানস্দার্থনীম্ এবং 
কর্ম-সাধনার প্রধান অন্তরায় হইতেছে বিচিকিৎসা, সংশয় বা! সন্দেহ। 

এই বিচিকিৎসার ছুইটি দিক্ এবং প্রত্যেক দ্রিকে* ছুইটি_অুঃশ 
আছে। বাম দিকে প্রথমাংশে চারি চেতশ্থিল এবং বহিরারুশে 

অশ্রদ্ধ। ; ডানদিকে প্রথমাংশে তমিশ্রা এবং বহিরাংশে .অবিদ্তা | 

চেত্থিলের প্রতিপক্ষ যে শ্রদ্ধা্ডণ উহার লক্ষণ সম্প্রন্বন্দন, উল্লম্ষন 

বা উচ্চাভিলাষ এবং অশ্রদ্ধার প্রতিপক্ষ যে শ্রদ্ধাগুণ __- উহার 

লক্ষণ সম্প্রসাদ বা চিত্তের সরল বিশ্বান। তমিস্রার প্রতিপক্ষ যে 

প্রজ্ঞাগুণ উহার লক্ষণ মনস্কার এবং অবিষ্ভার প্রতিপক্ষ যে 

প্রস্তাগুণ উহার লক্ষণ ছেদন। অবরভাগীয় বিচিকিৎসা-সংযোজন 

পরিহারের উপায় দর্শন-সম্পদ, আ্রোতাপন্পের দৃষ্টিতে নিরনাণ-দর্শন 
এবং উদ্ধভাগীয় বিচিকিৎসা-সংযোজন পরিহারের উপায় ভাবনা»__ 
শমথ ও বিদর্শন। বিচিকিৎসার সহিত উহার অনুকূল ও প্রতিকূল 
ধণ্মগুলিকে যথোপযুক্ত ভাবে স্তরে স্তরে বিশ্তস্ত করিয়া উহাদের 

প্রত্যেকটির আভ র্্-বর্ণিত লক্ষণ, কৃত্য, রস, পদস্থান ও প্রত্যুপস্থান 

(চরম পরিণতি ) লক্ষ্য করিয়। এবং উহাদের পরস্পরের সম্বন্ধ গুলি 

বিচার করিয়া __ অভিধর্শ-পাঠে অগ্রসর হইলেই ধর্ম-সংগ্রহের 

বিশেষ্য ও প্রারিপাট্য পরিস্ফুট ও হ্থাদয়ঙ্গম হবে 

মনোবিজ্ঞান মাজেরই প্রধান আলোচ্য বিষয় নাম, অরূপ, 

চিন্ু,. চৈতসিক ' ও নির্বাণ) অর্থা মন, মনোজীবন ও মনের 
বর্ুভৃড়ি। রূপ, দেহ অথবা জড়ের সহিত ইহার গৌণ সস্বন্ধ মাত্র, 
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মুখ্য সম্বন্ধ নহে। মনোবিজ্ঞান-উন্ভাবনের পথে ...ক্লেতকগুলি 

বাধা আচ্ছে। প্রথম বাধা, ব্ূপের পরিভাষায় অরে, 'দেছের 
পরিভাষায় মনের ধ্যাপারগুলিকে প্রকাশ করিতে--হয় 1 দ্বিতীয় 

বাধা, "যখনই কোন মনের ব্যাপার ঘটে, চিত্ব-চৈতযবিক সর্মান্তের্ 
সশ্থিললে তাহা ঘটে। এই ব্যাপারের মধ্যে অলিম্বন ব। বিষয়ও 

একনক্িহ্৬বা আধারও এক। চিন্-চৈতসিক কোনটি পূর্নেন, 

কোনটি পরে না হইয়া যুগর্পৎ 'অবিচ্ছেদ্করূপে সমুদিত হয়। 
এ এজীতীয় ব্র্যাপ্যরগুলি ক্রমাগত প্রত্যবেক্ষণ ব৷ মানসিক পর্য্যবেক্ষণ 

“কারা "লক্ষ্য করিয়া, বিশ্লেষণ দ্বার এগুলিকে বিশ্লেষিত করিষ়! 
টিত্ত-চৈতসিকাদির স্বরূপ ও সন্বস্ধাদি নির্ণয় করিতে হয়। এই 

প্রসঙ্গে আচাধ্য বুদ্ধঘাষ তাহার “অথসালিনী” নামক অভিধর্শ্- 
অর্থকথার, *মিলিন্দ-প্রশ্ন”প নামক গ্রন্থ হইতে স্মবির নাগসেনের 

মত উদ্ধত করিয়া, নিম্নোক্ত অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন £-_ 

“যদ্দি নানা প্রকারের জল কিন্বা নানা প্রকারের তৈল 

এক পাত্রে ঢালিয়, সারাদিন মন্থন করিয়া, উহ্থাদের বর্ণ, গন্ধ ও 

রসের পার্থকা লক্ষ্য করিয়া, (নালিক দ্বারা) আত্রাণ কবিয়া, 

অথবা (ক্তিহবা! দ্বারা) আম্বাদন করিয়! উহাদের নানাকরণ 

€ পার্থক্-নির্ণয় ) সম্ভব হয়, তাহা কঠিন কাজ বলিয়া লোকে 

বলে। কিন্তু সমাক্ সম্ব্ধ একালম্বনে স্থিত অবরূপী চিস্ত-চৈতসিক 
ধন্মসমূহের প্রতেকটিকে € যথাযথ লক্ষণ দ্বারা) পূথক করিয়া! এবং 

ভাষায় প্রকাশের জন্য উপযুক্ত প্রজ্ঞপ্তি (পরিভাষা ) উদ্ভাবন 

করিয়া অতি কঠিন কাজ করিয়াছেন। তদ্ধেতু আয়ুম্মান স্থবির 
নাগসেন (মিঙ্ছিদ্দ রাজাকে বলিয়াছেন ১) “মহারাজ ! ভগবান 

অতি ছুঃসাধা কাঁধ্য সম্পাদন করিয়াছেন এইজন্য যে, তিনি 

একালম্বনে বর্তমান অবূপী চিত্ত-শেতসিক ধর্মসমূহের ব্যবস্থান 
নির্দেশ করিয়াছেন 2 ইহ! স্পর্। ইহ] বেদনা, ইহ৭ 
ইভ চিনা উতা চিত 15 
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এই মনোৌবিজ্ঞানের পশ্চাতে কত্তকগচলি বৌদ্ধ দার্শনিক 
ফর্তীক্ষে স্বতঃসিদ্ধরপে গ্রহণ কর! হইয়াছে, যথা 

(১) প্রতীত্য-সমুৎপাদ, হেতু-প্রত্যয়ত।, কাধ্য-কারণতা £₹__ উহা! 
থাকিলে ইহ! হয়, উহার উৎপত্িতে ইহার উৎপত্তি হয় উহা 
না থাকির্লে ইহা হয় না, উহার, নিরোধে কলার নিরোধ হয়। 
অভিধশ্মার্থ-সংগ্রহের ভাবায়, তত্তাব-তন্তাবী। মা একটি হেতু 
কা কারণ বশে কিছুই ঘনট ঝ্া। প্রতায়-সামগ্রী বা কারণ- 
সমবায়েই সকল ঘটনা ঘটে+ সর্ধ্বব্যাপার সাধিত, হয়। ' এইট 

যোগাযোগের মধ্যেই ব্যাপার-সাধনের সামর্থ্য থাকে, তরদতিরিক্ত 
€কান শক্তির প্রয়োজন হয় না। ( অর্থসালিনী ) 

(২) নাম-রূপ ব1 পঞ্চস্কস্ধাতিরিক্ত কোন আত্ম-পদার্থ নাঈ। 

মানবদেহের মধ্যে এমন কোন আত্ম! বা বেত্তা নাঈ যাহ। 

স্বেচ্ভাত্রমে যে কোন এক ইন্ড্রিয়কে দ্বার স্বরূপে গ্রহণ করিয়। 

ছর্শন-আবণারদি কাধ্য সম্পাদন করিতে পারে। মানবদেহের 

যেরূপ অধিষ্ঠান বা অবস্থান উহাতে চক্ষু-শ্রোত্রাদি প্রত্যেক 
অন্তরায়তন বা ইন্দ্রিয়ের পরতন্ত্রতাও যেমন আছে, স্বাতস্ত্যও 

তেমন আছ । যদি ত্বাহা না হইবে, তবে কোন বস্তু 

জিহবার সীম! অতিক্রম করিয়। উদরে প্রবিষ্ট হইলে আমরা উহার 

তিস্ততা বা মিতা অনুভব করিতে পারি না কেন ? ( খিলিন্দ-পঞ্হে। ) 

(৩) কোন বস্তু একাকী উৎপন্ন হয় না। যখন চিন্ত 

উৎপন্ন হয়) তখন উহার সহিত কতকগুলি চৈতসিক এবং দৈহিক ক্রয় 

ও অবস্থান্তর উৎপন্ন হয়। যেখানে স্পর্শ উৎপন্ন হয়ঃ সেখানে 

উহার সহিভ অবিচ্ছিন্্রতাবে বেদনাদি চেতস্জ্চি বা মানসিক 

ধর্মগুলিও কম বেনী উৎপন্ন হয়। রূপের ক্ষেত্রেও যেখানে 

“প্রথিনী” উৎপন্ন হয় সেখানে উন্তার সহিত অবিচ্ছিন্নভাবে অপ্, 
ভুুর্টও বাধু কম বেশী উৎপন্ন হুয়। ( অখসালিনী ) 
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(8) নাম-রূপের মধ্যে “অন্যোন্ত” সম্বন্ধ । যেমন চিনন্তাৎপাদের 
সঙ্গে সঙ্গে কতকগুলি দৈহিক ব্যাপার ঘটে, তেমন দৈহিক ্যাপারের 
সঙ্গে সঙ্গে কতকগুলি মানসিক ব্যাপার ঘর্টে! এই -অর্থে 

“কাযন্বঘং* চিত্তং হোতি, চিত্তন্বযো! কাষে। হোতি”.। ( মজবিম-নিকায, 
উপালি-ন্ুত্ত )। যেমন একদিকে চক্ষ-শ্রোআদি ঙ্জ-প্রত্যঙ্গের বৈকল্য 

' ঘটিলেস্টীরশন-শ্রবণাদি চিত্তের কাঁ্য সম্পাদিত হইতে পারেনা, 

তেমন অপরদিকে সংজ্ঞা-বেদরিত-নিরোধ-সমাপত্তিতে চিত্ত-বৃত্তির 

সহ, নিল্লোধ * ঘটিলে সর্ব বাক্ সংস্কার ( বচন-ক্রিয়৷) এবং 
ব়্-সংস্কার ( দৈহিক-ক্রিয়া, রক্ত-সঞ্চালন, প্রাণ-ক্রিয়৷ ইত্যাদি ) 
নিরুদ্ধ' হুয়। (ম্ছিম-নিকাঘ, মহাবেদন্ত ও চুল্প বেদল্স স্ুত্ত)। 

বৌদ্ধ মনোবিচ্ভানের সহিত সম্পর্কিত “রূপ” কি? "রূপ" 
শবে সাধারণতঃ বুঝায় জীব-জগৎ, জড় জগণ্, জীবন্ত দেহ, মৃত 

দেহ এবং তগসম্পর্ষিত সব কিছু । মৃত দেহ বিজ্ঞান-রহিত, 

শুষ্ক কাষ্ঠব চেতন, অতএব উহা! জড়-জগতেরই অন্তর্গত। 
এই দেহ এবং ইহার সংস্থানাদি প্রত্যক্ষ শারীর-বিজ্ঞানের 

(41096000য-র ) আলোচ্য বিষয়। মনোবিজ্ঞানে দেহের সংস্থানাদি 

আলোচন! নিষ্প্রয়োজন। জীবন্ত দেহের মধ্ো চক্ষু-শ্োত্াদি পঞ্চ 

অস্তরায়তন ব৷ জ্ঞানেক্দিয় চিত্তের অভিব্যক্তির পক্ষে দ্বার স্বব্ূপ। 

উহাদেরই মধ্য দিয়া! জীব অথব। জড়-জ্রগতের সহিত চিত্তের সম্বন্ধ 

স্থাপিত হয়। যদি শুধু চক্ষুরায়তনকে বিচার্ধ্য বস্ত্রূপে গ্রহণ করি, 
তবে দেখি উহার প্রসাদ-অংশের সহিতই মনোবিজ্ঞানের সম্বন্ধ, যেহেতু 

এই প্রসাদ-অংশ ( 18961709, 89)916159 00:10:10 ) আছে বলিয়াই 

চক্ষু-গোচরাগত রীপ বা দৃশ্টু বস্তর সহিত চচ্ষুর ছট্রন-প্রতিঘট্রন 
হয়; এবং এই ঘষ্টন-প্রতিঘষ্রনই -_ চক্ষু-বিজ্ঞানের সংযোগ সহ -- 
স্পৃর্পোৎপত্তির কারণ য়। চক্ষু-আ্োআাদি পঞ্চ ০৮০৬৪ 
রূপ-শব্দাদি বহিরায়তন-সংস্পর্শে ই জন্ভ-জগতের লহিত মনোবি 
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সন্ন্ধ& *পৃর্সিবী, অপ্» তেজ ও বায়ু এই চারিটি জড়ের মূল 
উপাদান«ব। মহান্ূত বলিয়া স্বীকৃত । পদাথ-বিজ্ঞানের (71175105 এর) 

দষ্টিড়ে এই চারিটি ভ্রব্য ব! বস্তু. বিশেষ । পুথিবী অর্থে যাবতীয় 

কঠিন বস্তু, অপু অর্থে জলীয় বন্ত, তেজ অর্থে উষ্ণপ্বন্ত এবং 
বায়ু অর্থে প্রণামী বন্ত। যেমন বহির্জগতে বালুকা, প্রস্তর, কাণ্ঠ 
প্রভৃতি, তেমন স্বদেহেও কেশ-প্োম-নখাদি পুথিবী-রজতীয় 'কঠিন 
ৰস্ত €( মজ্বিম-নিকাব, মহাহখিপদোপম সুত্ত)। কিন্ত মনোবিজ্ঞানের 

পক্ষে এ চারি মহাভূত চারি ইন্দ্রিয়-গ্রাহা গুণ; যথা :-_স্কিন্য 
(লেডি সায়াদের মতে ব্যাপকতা” ) , স্েহত্ব, উষ্কত্ব ও গতিশীলম্ । 

বস্তুতঃ মনোবিজ্ঞানের দিক্ হইতে বিচার করিলে, যাবতীয় রূপ 
জীবস্ত দেহ :ও জড়ের বিভিন্ন গুণ। কপোতপত্তির ক্রম এবং 

ইতর বিশেষ দেখাইবার জন্যই জীব-জগতের শ্রেণী-বিভাগ ও 

অধিষ্ঠান অভিধর্মের আলোচ্য-বিষয় হইয়াছে। 

অভিধন্মে জীব-জগতের অধিষ্ঠান ও ক্রম-বিন্তাসের সাহাযো 
চিন্তোপাদের ধার। ও ক্রম এবং চিই-চৈতসিকের শ্রেণীবিভাগ ও 
ইউতর-বিশেষ বুঝাইবার চেষ্টা আছে। সর্দ নিয়ে কাম-লোক, 

তদূর্ধে রূপ-লোক, তদুর্দে অরূপ-লোক, তদৃর্ধে লোকোত্তর-জগৎ । 
কাম-লোকের চারি স্তর, সর্বব নিয়ে নিরয়। সর্দনদ উর্ধে ছয় 

কাম-দেবলোক, মধ্যে 'প্রেতলোক ও মনুষ্তলোক। রূপ-লোকে 

বোলটি বিভিন্ন স্তর, অরূপ-লোকে চারি স্তর এবং লোকোহুর 

শে অই্স্তর কল্পনা করা হুইয়াছে। এ এ নামীয় কোন লোক 

এবং উহাদের অধিবাসী কেহ আছে কিন!, এই প্রশ্নের আলোচন। 

নিপ্রয়োজন। যেমন দেহের উত্তাপের হ্থাস-বৃদ্ধি ও ক্রম নিদ্ধীরণের 

জন্য, ক্রম-চিহ্িত থার্মোমিটারের, জল-বায়ুব উত্তাপের হ্াস-বৃদ্ধি ও 

্রু নিদ্ধারণের জন্য ভ্ম-চিহিত বেরোমিটারের, অথবা জলের 

হ্বাস-বৃদ্ধি ও উচ্চতা-নীচতার ক্রম নিষ্ধীরণের জন্য ক্রম-চিহ্ভিত 



(১৫) 

কাষ্ঠ-দণ্ডের, ব্যবস্থা, তেমন চিত্তোৎপত্তির ক্রম এবং চিন্তহচৈতপ্িকের 
শ্রেণীভৈেদ ও ইত'র-বিশেষ নির্ধারণের জন্যই অনেকাংশে “করিত 

জীবগণের অধিষ্ঠান "ও ক্রম-বিন্থাসের ব্যবস্থা । 

বৌদ্ধ-অভিধর্মে চারি লোকের অনুযায়ী, "্চারিটি ভূমি 
নির্ধারণ করিয়া চিত্তের স্তর এবং শ্রেণী-বিভাগ নির্দেশ কর! 
হইয়াছে ।সস্কাম-ভূমিতে বিচরণকীরী, চিত্তগুলি কামাবচারী, রূপ- 
ভূমিতে বিচরণকারী চিত্তগুলি রূপাবচারী, অরূপ-ভূমিতে বিচরণকারী 

চি্ঞ্জল অরূপাবচারী এবং লোকোগুর-ভূমিতে বিচরণকারী 
ছিত্রগুলি লোকোত্তরাবচারী। মুৎনুদ্দি মহাশয় বথার্থ নির্দেশ 

করিয়াছেন যে, রূপ, অরূপ ও লোকোস্তরাবচারী চিন্তগুলি 
ধান-চিত্ত €(19906159 ) এবং সাধারণ চিশ্তগুলি কামাবচাবী, 

অতএব অধ্যাযী (10070-7999061%9 ) এবং ইহাদের প্রতিক্রিয়া 

কুশল অথবা অকুশল, ইহার! ক্রিয়ান্িত অথব। বিপাকী, সংস্কারজ 
অথবা অসংস্কারজ, লোত-দ্বে-মোহমুল অথবা অলোভ-অদ্বে-অমোহমূল, 
অর্থাৎ সহেতুক। কাম-ভূুমির উদ্ধে অবস্থিত ধ্যান-চিতু সমুহের 

প্রতিক্রিয়া কুশল, অতএব তন্মধ্যে সকুশলের স্থান নাই। লোকোত্বর 

চিত্তগুলি জাগতিক কুশলাকুশলের অতীত, ক্রিয়ান্বিত এবং ফলপ্রম্থ 

বটে। ক্রিয়া-চিত্তগুলির বিশেষত্ব দেখাইতে গিয়া মুণ্নুদ্দি-মহাশয় 

যথার্থ নির্দেশ করিয়াছেন যে, উহার! ক্রিয়ান্বিত বটে কিন্তু বিপাকী 

নয়। উহাদের দ্বারা মানব-চরিত্রের পরিবর্তন সাধিত হয় নী। 

আবূপ-সীম পর্য্যন্ত চিন্তগুলি লৌকিক, যৈহেতু উহার ভবাভিমুখী: 
ভবাবলম্বী ; লোকোত্তর চিন্তগুলি লোকোত্তর, যেহেতু উহার 

নিরবাণাভিমুখী, * নির্ববাণাবলম্ী । 

_. ধ্যান- ভূুমি-অংশে নয় “সমাপন্তি ' অনুসারে অভিধর্টে চিত্তের 

শ্রেণীোভেদ ও সংখ্যা গণনা করা হইয়াছে । নগ্স ০৫ নাঃ 

বথাক্রমে প্রথম বরূপ-ধ্যান-সমাপত্তি* ' দ্বিতীয় বূপ-ধ্যান-সমপিত্তি 
তৃতীয় রূপ-খ্যান-সমাপত্তি, চতুর্থ বূপ-ধ্যান-সমাপত্তি, প্রথম অরূপ 
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ধ্যান্সমাপততি, দ্বিতীয় অরূপ-ধ্যান-সমাপত্তি তৃতীয় অক্ষপ-ধ্যান- 
সমাপত্তি চতুর্থ অরুূপ-ধ্যান-সমাপন্ধি, এবং সংজ্ঞা-বেদয়িত-নিরোধ 
সমাপ্রত্ধি। বীপ-সমাপন্তি অংশে চিত্তের চারি “স্তর, অরূপ সমাপত্তি 

অংশে চারি,স্তর এবং সংজ্ঞা-বেদয়িত-নিরোধ সমাপত্তি ঞমংশে চারি 
মার্গ-স্তর ও চারি ফল-স্তর। স্ত্রপিটকে বর্ণিত চারি ক্ূুপ-্যান 
সমাপত্ভতিকে অভিধর্শ-পিটকে এবং অভিবর্া্সোগে পারিস ধ্যান 

সনাপন্তিরপে গণন! কর! হটয়াছে। এই পঞ্চ ধ্যান-ক্রম লোকোত্তর- 
স্তরে প্রত্যেক মার্গে ও ফলে প্রযুক্ত করিয়া! .আট লোক্রে্তের 
চিন্তকে চল্লিশ বলিয়৷ গণনা! করা হইয়াছে। কিন্তু অরূপ-ভুমতে 

নির্দিষ্ট বারটি চিত্তের বেলায় উক্ত নিয়ম প্রয়োগে চিত্ত, গণনার 

বিধি প্রদান কর! হয় নাই। মুহন্দ্দি-মহাশয় ইহার কারণ 
প্রদর্শন করিতে গিয়া মন্তন্ত করিয়াছেন, - “রূপাবচর পঞ্চবিধ 

ধ্যানে আলম্বনের কোন পার্থক্য আবশ্যক করেনা। একবিধ 

আলম্বনেই পঞ্চবিধ ধ্যান উৎপন্ন হইতে পারে। %. * * * * কিন্তু 
অরূপাবচর চিত্তে ধ্যানাঙ্ষের বিবর্জনত। নাই, এইজন্য এই চিত্ত 

সমূহ সর্বথ! পঞ্চম ধ্যানিক এবং উপেক্ষা ও একাগ্রতাই ইহাদের 

ধ্যানাঙ্গ। এই অরূপাবচর-ধ্যান-চিত্তের আলম্বনের পার্থক্য হেতু 
ইহা! চতুব্বিধ* (পৃঃ ৪৩)। আমি ত্তাহার ব্যাখ্যার যৌক্তিকত। 
অস্বীকার করিনা । কিস্তু আমার শঙ্ক। হয় যে, উক্ত নিয়মে 
অরূপের ক্ষেত্রে চিন্ত-গণনা! করিলে আপত্তি উঠিভে পারে। যছ্গি 

অরূপের উদ্ধে পোকোন্তর ভূমিতে প্রত্যেক আলম্বন সম্পর্কে চা্ি 

অথব। পঞ্চ ধ্যান-চিত্তের উদ্ভব সম্ভব হয়ঃ তাহা হলে অরূপ-ভূমিতে 
এ নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটিবে কেন? আমার গমনে হয়, এই 

গোলযষোগের কারণ বহু পুর্বধ হইতে বোৌদ্ধ-সাহিত্যে চলিয়া! 
আসিতেছে । পালি “পঞ্চ-নিকায়ের” কতকগুলি স্বত্রে পাতঞ্জল-দর্শন 

সঅন্রর্থায়ী *চারি ধ্যান বা সমাপন্ধির এবং কঠকগুলি ন্ত্রে 

(দীঘ-নিকাষের সামঞ্ ঞ-ফল ও মজ্বিম-নিকাষের মহা-অস্সপুর-নুষ) 
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মাত্র নয় সমাপত্তির উল্লেখও বর্ণনা আছে। এই প্রভেদের কারণ 
ও মীমাংস! তন্মধ্যে. কোথাও... দেখিতে পাই না । 'পাতঞল-দর্শন, 
অগ্্সারে চারি সম্মপন্তির নাম যথাক্রমে সবিতর্ক, 'নিধিবতর্ক, 
সবিচার ও নিব্বিচার। তন্মধ্যে নয় সমাপত্ভির উল্লেখ অথবা বর্ণনা 

কুত্রাপি, দুষ্ট হয় নী। এই সমস্তার শ্ুমীমাংসা” করিতে হইলে 

আমাকে বাধ্য হট! মনে করিতে হইবে যে, আলম্বন বা” 
ধ্োয় বস্তু যাহাই হউক না কেন, *এ আলম্বনে স্থিত অবস্থায় 

চারি; অথবা, অভিধশ্ম গণনানুসারে পঞ্চ সমাপত্ধি হইবে । 

চিন্ত-চৈতসিক এবং কূপের মধ্যে পরস্পরের সম্বন্ধ বিচারও 

নির্টয় .করিবার সহায়তার জন্য “পট্ঠান” নামক পালি অভিধন্ম- 

পিটকের সপ্রম গ্রন্থে “হেতু” *“আলম্বন” ইত্যাদি চবিবিশটি প্রতায় 

নির্দেশ করা হইয়াছে । বুদ্ধঘোষ প্রমুখ আচাধ্যগণের নিয়মে 
মুত্স্থদ্দি মহাশয় অতি স্থন্দরভাবে এ প্রত্যয়গুলির স্বরূপ নির্দেশ - 

এবং বৌদ্ধ মনোবিজ্ঞানে উহাদের প্রঘুজনত৷ আলোচনা করিয়াছেন। 

“অনস্তর” ও “স্মনম্ভর”, ধ্যান” ও “কম্ম”। “বিপাক” প্রভৃতি 

কতিপয় প্রতায়ের নির্দেশ সম্পর্কে আমার বহু বক্তব্য থাকিলেও 

এই স্থানে উহাদের অবতারণ! করিয়া মুখবন্ধের পরিসর বদ্ধিত 
করা সঙ্গত মনে করি না। 

পাঠক লক্গা করিবেন যে, “অভিধর্ন্ার্থ-সংগ্রহে” মনো" 
বিজ্ঞানের একটি অত্যাবশ্যকীয় বিষয় আদৌ স্থান পায় নাই। 

ছম্মধ্যে মনোবিজ্ঞানের দিক হইভে জন্ম মৃত়া প্রভৃতি বিষয়ের 

আলোচন। আছে। কিন্তু ম্বপ্র ও সুষুপ্তি সম্বন্ধে কোন উল্লেখ 

দুষ্ট হয় না। এই বিষয়টি “মিলিন্দ-প্রশ্ন” এবং কতিপয় প্রাচীন 
“উপনিষদে কম বেশী আলোচিত হইয়াছে। 

পাঠক আরও লক্ষ্য করিবেন যে, যেমন ভারতবর্ষের হম্যান্ত 
দর্শনে, তেমন বৌন্ধ-অভিধর্শে, মস্তিষ্কের পরিবর্তে ভ্ৃদয়-বাস্তীকে 
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কেন্রুস্থানীয়, করিয়া মনস্তত্ব উপস্থাপিত কর! হয় নাই। কি বৌদ্ধ- 
গ্রন্থে, 'কি আমুর্ব্ধদ-শান্ত্ে, কি ভারতবর্ষের : অপরাপর শান্র-গ্ন্থে 
সদয়, ফুস্ফুস্ এবং মন্তিষ্ষের ক্রিয়া সম্বন্ধে .০ষথার্থ জ্ঞানের পরিচয় 

মিলেনা ; এ্রীক্-দর্শনের অবস্থাও তখৈবচ। এই বৈজ্ঞানিক ক্রি 

স্বত্বেও “অভিধর্ধে” যে সকল মনস্তত্বের আলোচনা করা :হুইয়াছে, 
তাহা অতি বিস্ময়কর । কতিপয় স্থলে উহার নিকুট *ন্গাধুনিক 

মনোবিজ্ঞান হার মানিতে বাধ্য। 

পাঠকের নিকট গ্রন্থ, গ্রন্থকার এবং গ্র্থ-প্র্িপাস্য-বিষয়ের 
পরিচয় প্রদান কর! মুখবন্ধ-লেখকের কর্তব্যের মধ্যে। যদি 'এই 

মুখবন্ধে আমি উপযুক্তভাবে এই তিনের পরিচয় দিতে, সক্ষম 
হইয়া থাকি, ভাহ। হইলে নিজকে কৃতার্থ মনে করিব। ইতি-_ 

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় 

৯৪ | ৭1৪9০ 
শ্ীঁব্লীমাশন বড, 



অভিধন্মখ-সঙ্গহের” বঙ্গানুরাদ, ও সংক্ষেপার্থ প্রকাশিত 

হইল ।. ইহা! মুখ্যতঃ বিশাল অভিধশ্ম-পিটকের একটি স্রশৃঙ্খলাবন্ধ 
“হাত-ক্৯* এবং " তদান্ববঙ্গিক আরও কিছু । “মুখবন্ধে” উহার 
যথেক্চিত পবিচয় আছে। 'ব্রহ্মদেশে যদি কেহ অভিধর্-পিউক 

অধাযনের "চ্ভা কবেন, তবে তীহাকে সর্নাগ্সে এই হাঙ্জাব বছবের 

জনপ্রিয় “অভিধম্মখ-সঙ্গহ” মুখস্থ ও অধিগত করিতে হয়। ইহাতে 

সমগ্র অভিধশ্্ম-পিটক যেন তাহার হাতের মুঠার ভিতর আসিয়া পড়ে, 

উহ্ভাব সপুখণ্ডেব কোথাও তিনি দিশাহারা হন না। সেই সাত খণ্ড,__ 

(১) ধন্ম-সঙ্গনী, (১) বিভঙ্গ, (৩) ধাতুকথা, €৪) পুগ্গল-পঞ্ঞ্গ্তি, 

(৫) কথাবখ,ঃ (৬) যমক এবং (৭) পট্ঠান। 

পণ্ডিতেরা প্রমাণ পাইয়াছেন যে, “্ধন্ম-সঙ্গণী”, “বিভঙ্গ” 

এবং *পট্ট্ঠান” এখন যেমনটি আছে, ঠিক তেমন ভাবেই খুষ্ট্পূর্বন 

চতুর্থ শত1কীর প্রথম ভাগ অর্থাৎ মহাপরিনির্নাণের ১০০ বৎসর 

পরবে অনঠতগনের নৈশালীস্থ দ্বিতীয় মহাসঙ্গীতিতে অধীত হইয়াছিল । 

বুদ্ধের মহাপরিনির্লাণেব ২৩৬ বশুসব পরবে, ধর্মাশোকের বাজন্বেব 

আষ্টাদশবর্ষে, তদ্রুপ “ধাতুকথা”, “পুগ্গল-পঞ্ ঞ্তভ্তি এবং “যমক” 

এখন যেমন মাছে তেমনি ভাবে, পাটলিপুত্রে €(পাটনায় ) তৃতীয় 
মহাসঙ্গীতিতে শীত হয়। 

বাস্তবিক পক্ষে “ধনম্ম-সঙ্গণী”* এবং বিরাটকায় “পট্ঠানই” 

তাভিধর্ষ্ধের বিশুদ্ধ সাবাংশ। তন্মধ্যে “্খিশ্ম-সঙ্গলী” সম্গ্র 

তস্তর্গিত ও বহির্জগতের যাবতীয় ব্যাপারকে মর্থাৎ চিন্ত-চৈতসিক 
€ বূপকে নীতি বা কশ্ম ও কশ্মফল অনুসারে কুশল, অকুশল 
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ও অব্যাকৃতে শ্রেণীভাগ করিয়া .পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছে । এইরূপে 

এইট খণ্ডের তিনটি প্রধান বিভাগ £-_ (১) পিশ্ত-চৈতসিকের বিশ্লেষণ, 

(২)" রূপের (জড়ের ) বিশ্লেষণ, 0৩) নিক্ষেপ, (সংক্ষেপ, পূর্বব 
বর্ণিতের সংক্ষিপ্ত বিবরণ )। অথবা চাঁরিটি প্রধান বিভাগ রলিয়াও 

ধরা যাইতে পারে 2-- (১). কুশল-ধর্্া ) (২) অকুশঙহধর্্ম ; 

(৩) অব্যাকৃত-ধর্শ এবং (8) নিক্ষেপ। তম্মধো কুশল-চিত্তসমূহ 

কুশল-ধর্ম্ ; অকুশল-চিত্তসমূহ 'আকুশল-ধর্্ঘ ; বিপান্ধ-চিত্ত, ক্রিয়া-চিত্ 
এবং রূপ-_ অবাকৃত-ধন্ম । অবাকৃত মানে কুশল বা অকুশল 

আকারে যাহা অনিদ্দিষ্ট। ইহাই বিশ্বের সর্বস্ব এবং ধন্ম- 

সঙ্গণীব আলোচা। 

উহা বল! অসঙ্গত নহে যে, “ধন্ম-সঙ্গণীর” সম্পাদন-প্রণালী 

মোটের উপর বিশ্লেষণ-মূলক এবং বিভঙ্গের প্রণালী বরং সংশ্লেষণ- 

ম্লক। শপব্বিভতত্গক* : আলোচা বিষয় £-_ (১) প্ষস্কন্ধ। 

(১) দ্বাদশায়তন, (৩) অষ্টাদশ ধাতু, (৪) চারিসত্য (৫) দ্বাবিংশতি 

ইল্দ্িয়। (৬) প্রতীতা-সমুতপাদ, (৭) চারি স্ম্তি-প্রস্থান, (৮) চারি 

সম্যক্ প্রধান, (৯) চারি খদ্ধিপাদ, (১০) সপ্ত বোধাঙ্গ, (১১) আষ্টাঙ্তিক 

মার্গ, (১২) ধ্যান, ১৩) চারি অপ্রমেয়ঃ 0৪) শিক্ষাপদ ( পঞ্চশীল ), 

(১৫) চারি প্রতিসম্িদা, (১৬) জ্ঞান-বিভঙ্গ, (১৭) ক্ষুদ্রবস্ত বিভঙ্গ, 

(চিন্তের অকুশল অবস্থার দীর্ঘ তালিকা ), (১৮) ধর্ম্ম-হৃদয় বিভঙ্গ, 
(পূর্ব বণিতের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা )। 

বিভঙ্গের প্রথম তিন অধ্যায়, _- একপক্ষে ধন্ম-সঙ্গনীব 

পরিপূরক, অপর পক্ষে ধাতু-কথার ভিত্তিমূল। ০ কারণ বিভচ্গের 
এই ভিন অধ্যায়কে ভিত্তি করিয়া, নান দিক্ দিয়া, নানাভাবে, 

নানা প্রণালীতে স্বন্ধ-আয়তন-ধাতু সম্বন্ধে প্রশ্নোত্তরচ্ছলে চৌদ্দ 
অধ্ায়-ব্বাপী আলোচনাই এই পথাভু-কথা” । ধাতুকথ। ও 

পুগ্গল-পঞ্ঞ্ত্তি সপ্ত খণ্ডের মধ্যে ক্ষুত্র-কলেবর। 
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*গ্ুগ্গল-পঞ্ঞ্ত্তি” ব্যতীত অবশিষ্ট ছয় খ্বণড'“অন্ভিধর্ণ্দের 

আলোচন! __ “নামু-রূপের” ব্টাপারকে পারমার্থিক ভাবে গ্রহণ পূর্বক 
সম্পাদন করা হষ্টলেও এই পুগ্গল-পঞ্ঞত্তিতে ব্যরুহারিক 

ভাবেই স্তথা-কথিত পুদগল বা ব্যক্তি-বিশেষকে গ্রহণ ও আলোচনা 

করু! কইয়াছে। যথ1।£-_ সম্যক্ সম্ুদ্ধ, প্রত্যেক বুদ্ধ, আর্ধ্য-পুদদগল ও 

তাহাদের "নানা শ্রেণী, গোত্রছুঃ শ্বৈক্ষা, অশৈক্ষা এবং পৃথগ্জন 
(লোভ-চরিত, 'ছেষ-চরিত, মোহ-চরেত, লোভ-ছেষ চরিত ইত্যাদি )। 

অশোকের রাজত্বের পুর্ন হইতে “কথা -বত্থ০৮* প্রচলিত 

বিশুদ্ধ, বুদ্ধ-বাক্য অবলগ্থনে অর্থত-স্থবির মোগ্গলি পুন্ত তিস্স কর্তৃক 
সংগুহীত হয় এবং তাহারই নায়কত্বে অধিবেশিত তৃতীয় মহাসঙ্গী তিতে 
অধীত ও গৃহীত হয়। মতান্তরগ্রাহীও বিরুদ্ধবাদিগণের মিথ্যাভিমতের 

প্রভুযুন্তর দিতে গিয়া ইহার স্ঞ্চলন আবশ্যক হইয়াছিল। 

*হ্সঢ্কন্প” আলোচা-বিষয় £-- ০) মূল-যমক (কুশল, 

অকুশলঃ অব্যাকৃত সম্বন্ধে), (২) ক্কন্ধ-যমক, (৩) আয়তন-ঘমক, 

(8) ধাতু-যমক, (৫) সত্য-যঘমক. (৬) সংস্কার-যমক, (৭) অনুশয়- 

যমক, (৮) চিন্তর-ষমক, (৯) ধন্ম-যমক, এবং (১) ইক্দ্রিয়-ষমক। 

ইহাকে যমক (যুগ্ন ) বলা হইয়াছে, কারণ ম্বপক্ষীয় ও প্রৃতিপক্ষীয় 

প্রশ্নযুগল ও তহুন্তর দ্বারা উক্ত দশ, অধ্যায়ে ব্যবহৃত সমগ্র 
পারিভাষিক শব্ষের অর্থকে বিশদ ও নিশ্চয়ার্থবোধক কর! হইয়াছে, 
যেন তাহাতে দ্বার্থ বা কল্পিতার্থ বা অন্য কোনরূপ উদ্দেশ্য-বহিভূ ত 
অর্থ আরোপ করা না যায়। পাঠকের কৌতুহল বৃদ্ধির জন্য 
“সন্য-যমক” ছ্ইতে একটি দৃষ্টান্ত দিব £_ 

“সর্বববিধ “ছুঃখ-বেদনা” কি “ছঃখ-সত্য” ? হ্থা। 

“ছুঃখ-সত্য” কি সর্পবিধ “ছ্ঃখ-বেদনা” ? না) সুখ-বেদনা 
হুখ নহে বটে, কিন্ত ছঃখ-সত্য”। 
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উহার, তাৎপর্য এই যে, “ছ্ঃখ-সত্য” জাতি (8209) ) 
এবং সুখ, ছুঃখ, অদুঃখ-শস্ুখ অর্ববিধ বেদন। উহার শ্রেণী ( ৪7১50$98) | 

সর্ননবিধ বেদন। “অনিতা-ম্বভাব বলিয়! ছুঃখ-বি3র্ণীকী ও ছংখ-সতোর 

সমধন্মী ; সু্চরাং ছুঃখ-সত্যের অন্তর্গত । 

অভিধর্ম্টের বিশাল ও অত্যাবশ্টকীয় সপ্তম খণ্ড “পট্হীন*। 
ইহার অর্থ প্রধান-কারণ। ,*নাম-রূপের” যাবতীয় * ব্যাপারের 
পরম্পর সম্পর্ক ব কারণ নির্ণয়ই ইহার প্রতিপাঘ্। বিষয় । ব্যবহারিক 

ভাবে ও ভাষায় যাহাকে আমি, তুমি, শত্রু, মিত্র, রীজা, এজা, 

নদী, পর্ণনত, নগর, গৃহ ইত্যাদি বল! হয়, তাহা পারমাধিক 

ভাবে ও অর্থে শুধু “উত্পত্তি-বিলয়শীল ব্যাপার” । এই হিসাবে 
পট্ঠান 'প্রতীতা-সমুৎপাদেরই বিশদতম ও পূর্ণাঙ্গ ব্যাখা! । প্রতীতা- 
সমুত্পাদে যাহা দ্বাদশ নিদানাকারে সজ্জিত ও ব্যাখ্যাত, পট্ঠানে 
তাহাই চবিবশ প্রকার প্রত্যয়াকারে অতীব বিশদরূপে প্রমাণিত ও 

গ্রদশিত। অভিধশ্মের মূল প্রতিপাগ্ভ বিষয় নাম-রূপের “অনিত্যতা” 
ও “অনান্মন্।” | তাহা এই পট্ঠানে চূড়ান্ত ভাবে মীমাংসিত। 

অভিধশ্ম ও স্ত্রের মধ্যে আলোচা বিষয় সম্বন্ধে তেমন 

কোন বাস্তবিক পার্থক্য নাই; যাহা কিছু পার্থক্য উভয়ের বিষয়- 

বিশ্তাস ও জন্পাদন সঙ্গান্ধ। স্মত্রপিটকে যাহা উপদিষ্ট, উভিধণ্ম- 

পিটকে তাহ। পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিশ্লেবিত, সন্বন্ধ-নিরূপিত ও প্রমাণিত। 
অন্যভাবে বলিতে গেলে “নামরূপ” সম্বন্ধে অভিধন্ম যেই পরম 

সত্যে উপনীত, স্তরে তাহ। জন-সমাজে তাহাদের ভাবায় ব্যাখাাত। 

এইজন্য শ্ত্রের ভাষা ব্যবহারিক, “বোহার-বচন৮”)-- সত্তর আত্মা, 

জীব, জন্ম, স্বৃত্বা, দেব, ব্রদ্ধা, তুমি, আমি ইত্যাদি। অভিধর্শ্ের 

কথ। পারমাথিক,- “পরমণ্থ-বচনঃ” -_ স্বন্ধ, আয়তন, ধাতু, চ্যুতি, 

প্রতিসন্ধি, সন্ততি, অনাত্ম! ইত্যাদি । স্ত্রের ভাষা আছে, সে 

ভাষায় তরঙ্গ আছে, উচ্ছাস আছে, উদ্দান আছে, গাথা আছে, 
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উদ্দীপনা আছে, অপায় আছে, অপায়-ভয় আছে, দেব-্রক্মা আর্ছে; 
দেবলোক-ব্রদ্ষলোকের আকর্ষণ আছে, নির্ননাণের স্ুুস্মাচার আছে । 
অভিধণ্ম যেন ভাবাহীন)--- শুধু ছেদন, বিশ্লেষণ, বিভাজন, পর্য্যবেক্ষণ 

এবং নৈর্যন্তিক পরম সতা-্কানের উন্তাসন। সঙ্গে সঙ্গে চির চঞ্চল 
বাবহারিক, জগতের নিরবশেষ বিলয়-সাধন । 

অভিধন্মে জ্ঞানাজ্জন ব্যতীত কেহ প্রকৃত ধরন্ম-কথক হুঈটতে 

পারে লা । স্ত্রের উপদেশ পপ্রাণিবধে *বিরত থাক; ইহা অকুশল, 

ছঃখ-বিপ্ণাকী” | প্রমাণ ? স্থ্র নীরব । অভিধর্মাই ইহার সন্ভোষ- 
জনক প্রমাণ দিবে । এজন্য সদ্ধর্থে “প্রতাদেশ-বাদের” প্রয়োজন 
হয় নাই," অভিধর্শট মানব জাতির সেই আদি কালীয় “কিরূপেশ ? 

'এই অন্তসন্ধিৎসাকে সন্ধু্ট করিয়াছে । এবং একট ভারতেরই আধা-শ্রেকটের 
যুখে ধ্বনিত করাইয়াছে__- “গহকারক ! দিটঠোসি, পুন গেহং ন 

কাভসি”। কারণ মননশীলতার চরম পরিণতি এই অভিধশ্ম। 

তাই তৃতীয় পিটক ছুরবগাহ, কিন্তু অনবগাহ নহে । অবশ্য থে 

কোন নূতন বিষয় শিক্ষা করিতে হঈলে, প্রাথমিক বাধাসমুহ 

ভভিব্রম করিতে হয় ; এখানেও তদ্রুপ ; সেজন্য সাধনা আবশ্যক । 

বিষ্ঞালয়-পাঠা জ্যামিতি, বীজগণিত, পদার্থ-বিষ্া ইত্যাদি তাঞ্িগত 
করিনার সাধনা! ও দক্ষতা, বিশ্লেষণ-কৌশল ও সংশ্লেষণ-ক্ষমতা 

যাহার আছে, তাহার স্সভিধন্পমী আয়ত্ব করিবার শক্তিও মাছে। 

শীলসম্পন্নতা, সংলগ্রতা ও একনিষ্ঠ সাধনাই মূল-কথা। এই কালো 
সাংস।রিক জীবিকা অর্জনের বা রূপ, শব্দ, গন্ধ, রসাদি চরিতার্থ 

করিবার কোন সাহায্য হয় না, বরং তদন্বেধীর পক্ষে ইহা সময়ের 

অপব্যবহ্ার। ্থৃতরাঁং শীলসম্পন্ন না হইলে কেহ দর্শনালোচনায় 
সংলগ্রন্বভাব ও একনিষ্ঠ হইতে পারে না। প্রাথমিক বাধা সমূহ 
অতিক্রম করিবার পর, ক্রমিক অগ্রসরের সঙ্গে সঙ্গে, বিস্য়মাখা 

প্রীতির রসে ও অভ্ভুতপুর্ব জ্ঞানের আন্বাদে শিক্ষার্থীর হ্বদয়-মন 
উত্তরোত্তর আগ্নুত হইতে থাকে । বাস্তবিক হনলুলুর অবস্থান, 
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মেপোলিয়ানের অভিযান, রাশিয়ার শাসন-তন্ত্র জ্যামিতির সমস্থা- 
পূরণ? "আকাগের নক্ষত্র-গতি উত্যাদি অব হওয়া অপেক্ষা কি 

চিনের অকুশল-বৃত্তি দমনের ও কুশল-বৃত্তি সংগঠনের কৌশল- 
প্রণালী শিক্ষা কর! গুরুতর কর্তন্য নহে? | 

অভিধর্মা অধ্যয়নের পুর্বেধ বৌদ্ধধর্মের মূল-শিক্ষ। চতুরার্যা 
সত্য ও ইহার নৈতিক উদ্দেশ্ট সম্বন্ধে বিশুদ্ধ “ধারণা. অর্জন 

আবশ্তটাক। ধাহারা ইহা অর্জন করিয়াছেন, তাহারাই ভিধর্্দ 
পাঠে উপকৃত হতে পারেন। কারণ অভিধর্্মালোচন! "্ঠাহাদের 

এই লব্ধ ধারণা ও শিক্ষাকে শুধু পুনরাবৃস্তির অবকাশ প্রদান 

করেনা, দার্শনিক অস্তন্ূষ্টি সংযোগ করিয়া সেই ধারণ! ও শিক্ষাকে 
প্রত্যক্ষ পরম-জ্ঞানে পরিণত, গঠিত ও পরিবদ্ধিতও করে। 

বাংল।-ভাষায় দর্শন মূলক গ্রস্থ বিরল । এই বিস্ময়কর অভিধন্মকে 

ভিত্তি করিয়। চিন্তাশীল শিক্ষিতেরা বু উপাদেয় গ্রন্থ রচন! করিতে 
পারেন এবং, তদ্বারা জাতীয় সাহিত্যকে এশ্বধ্যশালী করিবাব 

পবিত্র কর্তব্ও সম্পাদিত হইতে পারে। উচ্চাঙ্গের সাহিত্য 

জাতীয় সম্পদ । বিশাল ত্রিপিটক যাহার ধর্ম্ম-গ্রন্থ, তাহার সাহিত্য- 

দারিত্র্য কি শোচনীয় নহে? অভিধন্ধে উচ্চ শ্রেণীর সাহিত্যের সুস্বাদু 

ও পুষ্টিকর খাছ সঞ্চিত আছে । এ সম্বন্ধে একজন চিন্তাশীল ইংরেজের 
অভিমত প্রণিধান যোগ্য £-- 

£11019 ৪605 01 13700017150 109501)010£ 15 9001989, 

৪00. 609 19 09 ৮৪০০৮ 800. 18580278910 01 80. 

[0081)099, 5৮ 39 0116 9006 9৪ 801910009 013819 9 

8]য25৪ 1199] 01391070915 01 6110081)8 9 09 টির 

10 806 910. ০01 10100176280] 129. 

৮4013970079 0138. 198,078) 6108 17701790208 17309 
8£790661 20806115110 সাত, 903. 055 00015 0209 ৪/০0198 

0109 77568100309 10915. 0088 0229 1১0. 298. 19৮71980101708 
091000158675,610925 0 90180961908, 
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405 1012067 0006103851007)6 হ2ঞ্ড +8200990 9৪ 

৪910 ৮0 79. 9808 100015089, 17536 ,251250109 : 0৮ 

০৮৮17 60 পতি 102 10000796505 ৮5 96 001৮1- 

9001 01 698 1071770 01০80198010 079 189801)008 

8ওনি ০ 08 81], 601018 29 00100589107, 107 11 

11578 1101085 5 ০৫ 07996986179501)0, 05060008 

130001৯9,, «71227212201 05509458455”, 

.. শঅভিধর্টের আলোচন। এক আুফরন্ত ব্যাপার । বাণ্তবিক টহাই উহার 

স্নদর্যা, ইহাই ইহার যাদুমঞ্্র। ঠিক জড়-বিজ্ঞানের মতো। মূল-নীতির সহাষে 

“জ্ঞানের অন্তসন্ধানের জন্য নব নব পদ্থা ইহার সর্বত্র টির বিজ্ামান। 

"এই নীতি যে যত বেশী শিখিবে, কর্তবা সম্পাদনের জন্ত তাহাব 

তত মহত্র উপকরণ জুটিবে। এই রীতি যে যত বেশী গবেষণ। করিবে, 

সে ইহার বক্বা সমূহের স্ুদুরগ্রসারী প্রমাণ তত বেশী পাইবে । 

“বাস্তবিক পক্ষে উচ্চতর জ্ঞানকে গুপ্তবিষ্কা বলা যাইতেও পারে। 

কিন্ত আমাদের মহাশিক্ষক গৌতম-বুদ্ধ সর্ব প্রানীর প্রতি অনুকম্পা পরবশে 

থে বিধানাবলী আমাদের সকলের জন্ত দিয়া গিয়াছেন, তদনুযায়ী চিত্তের 

অনুশীলনে যে কেহ উচ্চতর জ্ঞান অধিকার করিতে পারেন” 

বুদ্ধের জীবদ্দশায় তাহার ভিঙ্ষু-সঙ্ঘ ভিধর্্মকে তাচ্ছাদের 

ধর্মীলোচনার কোন্ স্তরে স্থান দিয়াছিলেন, তাহার ক্ষীণ আভা 

মজ্বিম-নিকাষন্থ সঙ্ব-জীবনের মহিমমযব চিত “মহাগোসিঙ্গ-নুে” 

পাওয়া যায়। ধর্মাসেনাপতি সারিপুন্ত কহিলেন”_ 

“রমমীঘং, আবুসো। মোগ্গল্লান, গোসিঙ্গ-সালবনংঃ দোসিনা রনি, 

সব্ব-ফালিফুল্লা। সালা, দিববা মঞ্জে গন্ধ! সম্পবাবস্তি। কথং রূপেন, 

আবুমো। মোগ্রল্লান, ভিকৃখুনা গোসিক্গ সালবনং মোভেষ্যা'তি” ? 

[. পইধাবুলে। সারিপুত্ব, -_ দ্ধে ভিক্খু অভিধন্ম-কখং কথেস্তিঃ 

তে অঞ্রমঞ্জং পঞ্হং পুঙ্ছস্তি, অঞ্জমঞ্সূস পঞ্হং পুট্ঠা 

বিস্সজ্দেন্তি, নো চ সংসাদেন্তি, ধন্দী চ নেসং কথা পবন্তনী 
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হোতি। ,এবরূপেন খে। আবুসে। সারিপুত্র, ভিক্খুনা, গো'সঙ্গ- 
সালবনং সোভেয্যাতি”। 

প্বন্ধু মোগ্গলান, রমণীয় এই গোশুঙ্গ-খালবন! জ্যোহঙ্সা-রাত্রি, 
সমগ্র বনভূমি রেদ ফুল্প ফুল-দাম-শ(ল| ! মনে হয় দিব্য গন্ধই প্রবাহিত হচ্ছে। 
বল দেখি বন্ধু, কীদৃশ ভিক্ষু ঈদৃশ বনের শোভা! বদ্ধন কর্বে* ? 

পবন্ধু সারিপুত্ত, এখানে দুইজন ভিক্ষু অভিধর্দ-কথ। কহ্কিতে থাক্বে, 
তারা পরস্পর পরস্পরকে প্রশ্ন করবে, পরস্পর পরস্পরের প্রশ্বের উত্তর 
দেবে, কেহ কাহাকে খাম্তে দেবে না, তাদের ধর্দীলোচনা চল্তেই 
খাকৃবে। ঈদৃশ ভিক্ষুই ঈদৃশ বনের শোভ|। ব্ছন কর্বেশ। 

সেই জ্যোৎসা-উদ্ভাসিত ফুল্ল উপবনের কবিতা অগ্রশ্রাবকছয়ের 

নিরমনুশয় চিশু-প্রবাহে ষে সুরের তরঙ্গ তৃলিয়াছিল তাহার 

পরিভাষ!, কামাঁবচরের *সৌমনম্ত সহগত জ্ঞান-সম্প্রযুক্ক 
ক্রিয়াচিত্ত” |. অভিধন্ম মানুষের চিত্তকে ০শুক্ষ-কাষ্ঠ” করে না, 
সর্দবিধ লোকীয় প্রতিত্রিয়ার উর্ধে রাখিয়া“নিশ্মলানন্দে আপ্লুত করে। 

শুধু কতকগুলি আনুষ্ঠানিক বহিরাচরণ ও বিধি-নিষেধ 
সমাজে একটা বাহক ধর্মভাব বজায় রাখিতে পারে বটে, কিন্ত 

ব্যষ্টি বা সমগ্টির জীবনকে বা জাতীয়-জীবনকে রূপাস্তরিত করিতে 

পাঁরেনা_ গুটিকাঁকে গ্রজাপতি করিতে পারেনা ; তজ্জন্ত বিশুদ্ধ 

জ্ঞান আবশ্যক । যেমন ম্বানব-মুক্তির জন্যঃ তেমন মানব সভ)তার 

জন্যও পরমার্থ জ্ঞান-সঞ্চয় প্রয়োজন। অভিধন্মই সেই প্রড়োজন 
সিদ্ধ করে। অভিধণ্ম শাক্যকুমার সিচ্ার্থকে যেমন ভগবান, অর্ভ। 
সম্যক্ সম্ুদ্ধ করিয়াছিল, তেমন আদর্শ নৃপতি, আদর্শ শাসন-তন্ত্ 
আদর্শ সভ্যতাও স্যপ্ি করিয়াছিল। প্রত্যেক "মানবের এছেন 

অভিধন্মের সহিত সুপরিচিত. হওয়া . আবস্ঠাক । এই. গ্রন্থ দেই 

শুভ-পরিচয় স্থাপনের দাবি রাখে । ২ 

পালি» ও বাংলা ভাধার বাকা-গ্রকরণে (9708855- ) 
অনেক মিল থাকিলেও উন্ভয়ের বাগ্বিধির (301020-র ) মধ্যে 
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পার্থক্য আছে। অনুবাদে মূলার্থের কোনরূপ ব্যত্যয় "না ঘটাইয়! 
ভাষা-জননীর বাক্য-প্রকরণ ও" বাগ্বিধির মর্ধ্যাদ। . রক্ষায় সজাগ 
ছিলাম । সেজন্য অনেক স্থলে জটিল ও যৌগিক পালি-বাক্যকে 

বিশ্লেষণার্তে অনুবাদ. করিতে হইয়াছে । এইরূপ  গ্রন্থধানিকে 
লুখ-পাঠা, ও স্থবোধ্য করিবার জন্য যত্ব ও পরিশ্রমের ক্রটি করি 

নাই। “ইহা সত্বেও পরিভাষাবহল * দশ্ন-শাস্ত্রের ম্যায় জটিল বিষয়ের 
অন্থবাদে ও ' আলোচনায় স্থল-বিশেষে, ক্রুটি-বিচ্যুতি থাকা! অসম্ভব 
নহে, বিশেষতঃ প্রথম সংক্ষরণে। .কিস্তু ভরসা! আছে যে, সম্থদয় 

পাুরুবর্গ সহান্ুহুতির চক্ষেই এই সংক্ষিপ্র-সার অভিধর্্মাকে পর্যবেক্ষণ 

ও প্রত্যবেক্ষণ করিবেন, এবং ইহার উন্নতিকল্পে গুস্তাব.ও পরামর্জ 
দিয়া উপকৃত করিবেন। জাতকের কাহিনী বা উপন্যাসের মতো 

দার্শনিক বিষয় প্রসাদগডণ-বিশিষ্ট হইতে পারে না। ইহার অধ্যয়ন 
গণিত-শাস্্র অধায়নের অনুরূপ । আদি হইতে প্রত্যেক পুর্নদবস্তা 

পরিচ্ছেদ অধিগত হবার পর তশুপরবন্তা পরিচ্ছেদ, »গ্রহিতব্য | 
পরিভাষার অর্থ সংক্ষেপার্থে পাওয়া যাইবে। 

কলিকাতা! বিশ্ববিদ্ভালয়ের পালি বিভাগের নায়ক ও অধ্যাপ্ুক 
শ্রীযুক্ত বেণীমাধব বড়ুয়া, 24. 4.১ 0). 16৮ (150092.), 

মহোদয়কে আমি এই গ্রন্থের “মুখবন্ধ”প লিখিয়া দিতে ভান্ুরোধ 
করি। তিনি অনুগ্রহ পূর্ণণক তাহাতে স্বীকৃত হন এবং যথাকালে 

সে স্বীকৃতি রক্ষা ফরেন। তাহার বনুতত্বপূর্ণ ও গবেষণামূলক 
“মুখবন্ধ” যেমন ইহার আলোচনার পরিপূরক এবং উপযোগিতা ও 
প্রয়োজনীয়তা-বদ্ধক হ্টয়াছে, তেমন আমাকেও চিরকৃতচ্গুতা-পাশে 

আবদ্ধ রাখিয়াছে। কিন্ত তাহার গুণ-গ্রাহিত। বাগঞ্জয়ী হইয়। আমাকে 

লজ্জিত করিয়াছে । ইতোধিক, 'গ্রন্থখানি সাধারণের বোধোপযোগী 
করিবার জন্ত তিনি ন্ুপরামর্শও দিয়াছিলেন। এই অনাড়ম্বর 
ঘটনাটুকৃতে ধর! পড়ে তাহার *আপন ভোলা” প্রাণ জন-সাধারণের 

সঙ্গে, কিন্ত তাহাদের ভজ্ঞাতে, কি দরদ লইয়া বিচরণ করে। 
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উহার" সম্পাদনে পিটকীয় গ্রন্থ ও অর্থকথ। ব্যতীত মন্যা্চ 
টীকা, অনুবাদ, পুত্তকাদিও আলোচনা করিয়াছি। "তন্মধ্যে পালি- 
ভাবায় লিক্চিত,__ বিন্ুদ্ধি-মগ্গ, পরমণ্য দীপিনী, বিভাবনী ও মণিসার- 
য্জংজা, পেট স্ুদ্দেস-দীপনী ইত্যাদি। ব্রহ্গ-ভাষায় লিখিত, সঙ্গ হ- 
আকাও, অভিধন্ম-সংখেপ-নয, বীথি-মজরী, পচ্চব-মঞ্জরী, পটিচ্চ- 
সমুপ্লাদ-দীপনী, ও বিপস্সনা-দীপনী। ইংরাজী, (07079000107 
01 72121109010), 0109 00:০08 859 40301797070 
16900১11109 ৪6০ ০1 00179010087988. , এবং সংস্কৃত, _ 

আচার্য বন্ুবংধু প্রণীত; “অভিধর্ম-কোশ$” ( সটীকঃ )। ্ উপয়োক্ত,. 

গ্রন্থ-কর্তাদের নিকট আমি আন্তরিক কৃতদ্গ্রতা স্বীকার, করিতেছি। 
এই গ্রন্থের সুদ্রণ ও প্রকাশ সম্পর্কে বছ সদাশয় ব্যক্তি 

জামাকে উৎসাহ বাক আপ্যায়িত করিয়াছেন, তাহাদের সকলকেই 
আমার আস্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি। 

সুদ্রামস্ত্রের কর্ধাচারী। বিশেষভাবে ম্যানেজিং প্রোপ্রাইটাব 
বাবু অপূর্ববমোহন ভটীচাধ্য মহাশয় ব্বভাবসিদ্ধ সৌজন্যে ও বিনয় 
ব্যবহারে ইহার মুদ্রণ কালকে আমার নিকট আনন্দময় কারিয়। 

রাখিয়াছিলেন্।।, ক্কাহারা সকলেই আমার অগণ্য ধন্ঠবাদের পাত্র। 

পরিশেষে পাঠকগণের অন্রমত্যানুসারে, জাচাধা বুদ্ধঘোষের ভাষায় 

“ইত মে ভাসমানস্স অভিধম্ম-কথং ঈমং 

অবিকৃখিন্তা নিসামেথ ; হুল্লভা হি অযং কথা"তভি” | 

এই নিব্দিনটি আনাউয়। আমার বক্তব্য শেষ করিলাম । উতি-- 

নালন্দা-নিবাস, চট্টগ্রাম 
ধর্ম্চক্র-তিখি 

২র। আাবণ, ২৮৪ বুদ্ধাঙ্ 

১৮ই হুস্কাই, ১৯৪০ খুষ্টান্দ টা 

ভ্রীন্বীদেন্র ক্দলাল সুমি 



প্রথম পরিচ্ছেদ 

চিত্ত-সংগ্রহ 

চতুষিবধু-চিত্ত 

কান্ীবচর-_ 
১২ অকুখল চিত্ত 

১৮ অহেতুক চিত 

১৪ শোভন চিত্ত 

১৫ রূপাবচর চিন 

১২ অরূপাবচর চিত্ত 

৮ লোকোত্বর চিত্ত 

চিত্ত-সংগ্রত্হক সংচ্ক্ষপার্থ 

এ অন্তশীলনা 

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ 

&চভন্িক-জংগ্রহ 
৫২ চৈতসিকের শ্রেণী-বিভাগ 

চৈতনিকের সম্প্রয়োঠ 

অনিয়ত ও নিয়ত চৈতসিক-সং গ্রহ 

লোকোত্তর চি্কে চৈতসিক-সংগ্রহ 

মহদগত চিন্তে চৈতসিক-সং গ্রহ 

কামাবচর শোভন চিত্তে চৈতমিক-সংগ্রহ 

প্টা 
১৮১৬ 

ৃ 

ই 

৩) 

৪ 

+2 

পণ 

৮ 

১১ --৪৭ 

৪৮ 7৫৩ 

৫১ -৮ তহ 

৫১ 

৫২ 

৫৫ 

2, 

৪6৭ 

১ 



০ 

অকুশল, চি "চৈতসিক-সংগ্রহ 
'অহেতুক ছ্বিত্তে চচ্তসিক-সংগ্রহ রর 
€চতসিক্-সংগ্রত্হত্ম সংতক্ষপার্থ ". 
চৈতসিক সম্দ্ধ অনুশীলনী রী 

তৃতায় 'পাঁরচ্ছেদ 
প্রক্ীর্শ-সংগ্রহ 
বেদনা! সংগ্রহ 
হেতু সংগ্রহ 
কত্য সংগ্রহ 
দ্বার সংগ্রহ 
আলম্বন সংগ্রহ 
বাস্ত সংগ্রহ 
প্রকীর্প-সংগ্রতহক্ম সংক্ষেপার্থ 
প্রকীর্ণ-সংগ্রহ সম্বন্ধে অন্রশীলনী 

চতুর্থ পরিচ্ছেদ 

বীথি-সংগ্রন্ 
পঞ্চভ্বার বীথি 

কামাবচর মনোহ্বার বীথি 

অর্পণা জবন চিন্ত-বীঘি 

তদদালম্বন নিয়ম 

জবন নিয়ম 

' পুদগল ভেদে বীথি-চিত্তের বিভিন্নতা 

ভূমিভের্দে বীখি-চিতত 

পৃষ্ঠ 

৬৪ 
৬১ 

৩ "৯৩ 

৯১ ৯২ 

2৯৩ ১০১ 

৪১৩) 

৯৪ 

2৫ 

৮৭ 

৮১১ 

১০৯ 

১০২ _-- ১১৫ 

১১৫ __- ১১৭ 

১৬১৮ সপ ১২৮ 

১১৪ 

১২১৯ 

১২২ 

১২৪ 

১২৫ 

১২৬ 

১২৭ 



%/৩ 

বীথি-চিচ্তেন্ম সংচক্ষপার্থ *$- 
বাথি-সংগ্রহের অনুশীলনী 

পঞ্চম পরিচ্ছেদ 
স্বীথিগুত্ত চিত্ত-সংগ্রহু 
চতুর্বিধ ভুমি 
চতুর্ধিধ প্রতিসন্ধি 

চতর্বধবিধ কর্ম ” 

মরগোৎপত্তি (চ্যুতি ) 
প্রতিসন্ধিস্ি 

ভবাঙ্গ-নোত 

ন্বীথিস্তুক্ত চিততক্ম সংচক্ষপার্থ 

বষ্ঠ পরিচ্ছেদ 

ব্মপ-সংগ্রহ ও নিস্বান-কাণ্ড 
রূপ-সমুদ্দেশ 

রূপ-বিভাগ 

রূপ-সমুদখান 

রূপ-কলাপ 

রূপোবপত্তির ক্রম 

নিবান-কাণ্ড 

কূপ-ংগ্রত্হছক্ সংতক্ষপাথথ 

নিক্লান-কাচগুক্স, সংতক্ষপাথ 

সপ্তম পরিচ্ছেদ 
সম্মুচ্ক্স-সংগ্রহ 
অকুশল-সংগ্রহ 

১২৯ --- ১৪৫ 

১৪৫. 

১৪৬ সা ১৬১ 

১৪৬ 

১৪৪৯ 

১৫২ 

১৫৮ 

১৫৪) 

১৬১ 

৯৬২ ৮ ১৭ 

১৭৭ -- ১৮৫ 

১৭৭ 

১৭৮ 

১৭৯ 

১৮১ 

১৮৩ 

১৮৫ 

১৮৬ 7 ১৪৪ 

১৪৪৯ - ২৯৬ 

২০২ --- ২০৯৮ 



মিশ্র-মংগ্রহ 

বোধিপুক্ষীয়-স 
সর্বব-সংগ্রহ 
সম্মুচ্চর-সংগ্রতেহর সংচক্ষপার্থ 

অষ্টম' পরিচ্ছেদ 
প্রভ্যয়-সংগ্রহ 

প্রতীত্য-সমূৎপাদ-নীতি 
্রস্থান-নীতি 
প্রজ্ঞপ্ধি 

প্রত্যয় সংগ্রচ্হেন্ম সংচক্ষপার্থ 

নবম পরিচ্ছেদ 

কল্মস্থান সংগ্রহ 
শমথ-কর্মস্থান | 

সাম্প্রেয় বিভাগ 
ভাবন৷ বিভাগ 

নিমিত্ত বিভাগ 

অভিজ্ঞ 

বিদর্শন-কর্শাস্থান 
বিশ্তুদ্ধি-বিভাগ 

বিমোক্ষ-বিভাগ 

পু্দগল-বিভাগ 
সমাপত্তি-বিভাগ *** 

কর্ম্স্থান সংগ্রতেন্ম সংতক্ষেপার্থ ''. 

২৩৩ ৮ ২৪১ 

২৩৩ | 

৩৫ 

২৩৯ 

২৪২ --” ২৩৩ 

২৬৭ -_ ২৭৮ 

২৬৭ 

২৬৮ 

২৬৯ 

২৭৪ 

২৭২ 

২৭৩ 

২৭৪ 

২৭৬ 

২৭৬ 

২৭৭ 

২৭৯. ২৪৬ 



অভিভঞ্প্মার্ঘশ্চলহ গজ 
ন্বা 

ধাক্ষপ্ত-সার অভিধন্ম | 

০ 

সঢেমা ভস্স ভ্ঞগব্ঘতেতা অল্গসহঢ্ভা সম্মাসঙ্গদ্ধস্স' 

প্রথম পরিচ্ছেদ 

চি-সওপ্রহ 

সূচনা 
সম্যক সন্ভুদ্ধ খাব নাহিক ভুলন।-_ 

সদ্ধন্ম ও সত্জ্বাভ্ততেম কন্টিয়। হন্দন?, 

জংঢক্ষ০পতভ ০স ব্বিষক্স কল্পিত বর্ন, 

অভিন্ন” ০ম ন্বিষক্স কল্িচ্ছে শ্বান্সণ ? 

পন্ধমার্থাকাৰে সেই অভিধন্মে বান্ত; 
চিত্ত, চৈতনসিক, রূপ, নির্নাণ চতুর্থ । 

তন্মধ্যে চিত্ত চতুবিধ £__ 
১। কামাবচব চিত্ত। ৩। অবপাবচর চিত্ত ' 

১। বপাবচব চিত্ত । ৭। লোকোন্ৰ চিন 



১। কামাবচর চিত্ত । 

এই "চতুত্বি্ চি5তন্ম মচখ্য কামান্চন্ব চিত্ত কি.প্রকান্ম 

৯) দ্বাদশ অকু্পল চিত্ত । 

(ক) লৌভমুলক চিত্ত অষ্টবিধ £__ 

১। সৌমনন্ত-সহগত দৃষ্টিগত সম্প্রযুক্ত অসাংস্কারিক চিত্ত। 
২। সৌমনন্য-সহগত দৃ্টিগত সম্প্রযুক্ত সসাংস্কারিক চিত্ত । 
৩। সৌমনম্য-সহগত দৃষ্টিগত বিপ্রযুক্ত অসাংস্কারিক চিত । 
৪। সৌমনস্য-সহগত দুষ্টিগত বিপ্রযুক্ত সসাংস্কারিক চিত্ত। 
৫। উপেক্ষা-সহগত দৃষ্টিগত সম্প্রযুক্ত অসাংস্কারিক চিত্ত । 
৬। উপেক্ষা-সহগত দৃষ্টিগত সম্প্রযুক্ত সসাংস্কারিক চিন্ত। 
৭। উপেক্ষা-সহগত দৃষ্টিগত বিপ্রযুক্ত অসাংস্কারিক চিন্ত। 
৮। উপেক্ষা-সহগত দুষ্টিগত বিপ্রযুক্ত সসাংস্কারিক চিত্ত । 

(খ) দ্বেষমূলক চিন্ত ছবিবিধ ₹_ 

৯৭ দৌর্স্নন্য-সহগত প্রতিঘ সম্প্রযূক্ত অসাংস্কারিক চিন্ু। 
১০। দৌর্্নস্-সহগত 'প্রতিঘ সম্প্রযুক্ত সসাংস্কারিক চিত্ত। 

(গে) মোহমূলক চিত্ত থিবিধ £__ 

১১। উপেক্ষ।-সহগত বিচিকিংস! সম্প্রবৃক্ত চিত্ত । 

+১২। উপেক্ষা-সহগত ও দ্ধত্য সম্প্রযুক্ত ভ্নি। 

_ সর্দমোট দ্বাদশ অকুশল চিত্ত। 

স্মারক-গাথ- লোভে অষ্ট, দ্েষে ছুট, হট মোহমূলে, 

একুনে -ঘাদশ চিত্ত গণ্য অকুশলে। 



অভিধন্মার্থ-সংগ্রহ | 

২১ অষ্টাদশ অচ্হতুক চিত্ত ? 

(ক) (পুর্ববজন্ম-কৃত ) সুকুশলের সপ্তবিধ বিপাক চিত্ত £-_ 

১। উপেক্ষা-সহগত চঙ্ষু-বিজ্ঞান। 

২। উপেক্ষা-সহগত শ্রোত্র-বিজ্ঞান 

৩। উপেক্ষা-সহগত ভ্রাণ-বিজ্ঞান । 

৪। উপেক্ষা-সহগত জিহুবাবিজ্গান | 

৫। ছুঃখ-সহগত কায়“বিজ্ঞান। 

৬। উপেক্ষা-সহগত সম্প্রতীচ্ছ চিত্ত। 

৭। উপেক্ষা-সহগত সম্ভীরণ-চিন্ত । 

(খ) ( পূর্বজন্ম-কৃত ) কুশলের অষ্টবিধ অহেতুক বিপাক চিত্ত £_ 

৮ | উপেক্ষা-সহগত চক্ষু-বিজ্ঞান । 

৯। উপেক্ষা-সহগত শ্রোত্র-বিজ্ঞান | 

১০। উপেক্ষা-সহগত ভ্রাণ-বিভজ্ঞান। 

১১। উপেক্ষা-সহগত জিহবা-বিজ্ঞান । 

১১। সুখ-সহগত কায়-বিচ্ঞান। 

১৩। উপেক্ষা-সহগত সম্প্রতীক্ষ-চিন্ত। 

১৪৭ । সৌমনম্ত-সহগত সম্ভীরণ-চি স্ত। 

১৫। উপেক্ষা-সহগত সন্তীরণ-চিন্তু। 

(গ) ব্রিবিধ অহেতুক ক্রিয়া-চিস্ত £ 

১৬। উপেক্ষাসহগত পঞ্চ ছ্বারাবর্তন-চিগু । 

১৭। উপেক্ষা-সহগত মনোদ্ধারাবর্তন-চিত্ত । 
€. 

১৮। সৌমনস্ড-সহগত হস্িতাৎপন-চিন | 

সর্নশুদ্ধ অষ্ঠাদশ অহেতুক চিত্ত। 

ম্মারক-গাথ।-- পাপের বিপাক জপ্ত, পুণ্য অষ্ট গণে, 
ক্রিয়া তিন, অহেতুক আঠার একুনে। 



৪ অভিধন্থার্থ-সংগ্রহ । 

তে১ ০শাজ্তভন-চিত্ত ॥ 

পাপ-অহেতুক চিত্ত পরিহার করি, 

শোভন চিন্তের সংখ্যা উনযষ্টি ধরি। 

অথবা একাঁনববই বিকলে বিচারি। 

(ক) মহাকুশল চিত্ত 

অগ্টবিধ কামাবচর কুশল-চিত্ত। 

১। সৌমনস্ত-সহগত জ্ঞান-সম্প্রযুক্ত অসাংস্কারিক চিন্ু। 
২। সৌমনম্ত-সহগত জ্ঞান-সম্প্রযুক্ত সসাংস্ফারিক চিত্ত" 

সৌমনম্য-সহগত জ্ঞান-বিপ্রযুক্ত অসাংস্কারিক চিত্ু। 
৪। সৌমনস্ত-সহ্লুগত জ্ঞান-বিপ্রযুক্ত সসাংস্কারিক চিত্ত। 
৫। উপেক্ষা-সহগত জ্ভান-সম্প্রযুক্ত অসাংস্কীরিক চিত্ত । 
৬। উপেক্ষা-সহগত জ্ঞান-সম্প্রযুক্ত সসাংস্কারিক চিত্ত । 
৭। উপেক্ষা-সহগত জ্ঞান-বি প্রযুক্ত অসাংস্কারিক চিন্ত। 
৮। উপেক্ষা-সহগত ভ্ঞান-বি প্রযুক্ত সসাংস্কারিক চিন্ত। 

৩) 

খে) মহাবিপাক চিত্ত £2 

( পুর্ণবজন্ম-কৃত ) কামাবচর কুশলের অষ্টবিধ সহেতুক বিপাক চিত্ত । 

৯। সৌমনন্য-সহগত জ্ঞান-সম্প্রযুক্ত অসাংস্গারিক চিত্ত। 

১০। সৌমনস্ত-সহগভ জ্ঞান-সন্প্রযুক্ত সসাংস্কারিক চিন্ত। 

১। সৌমনস্ত-সহগত জ্ঞান-বি প্রযুক্ত অসাংস্কারিক চিত্ত । 

১২। সৌমনন্য-সহগত জ্ঞান-বি প্রযুক্ত সসাংক্কারিক চিত্ত । 
১৩। উপেক্ষা-সহগত জ্ঞান-সম্প্রযুক্ত অসাংস্কারিক চিন্ত। 
১৪। উপেক্ষা-সহগত জ্ঞান-সম্প্রযুক্ত সসাংস্কারিক চিন্ত। 
১৫ | ৪্উপেক্ষা-সহগত জ্ঞান-বিপ্রযুক্ত অসাংস্কারিক চিত্ত। 
১৬। উপেক্ষা-সহগত জ্ঞান-বিপ্রযুক্ত সসাংস্কারিক চিত্ত। 



'অভিধশ্মার্থ-সংগ্রহ | 

গে) অষ্টবিধ'সহেতুক কামাবচর ক্রিয়া-চিত্ত £ ঠ 

১৭। সৌমনস্য-সহগত জ্ঞান-সম্প্রযুক্ত অসাংস্কারিক' চিত্ত ? 
১৮। ,সৌমনস্ত-সহগত জ্ঞান-সম্প্রযুক্ত সসাংস্কারিক চিত্ত। 
১৯। সৌমনস্ত-সহগত কান-বিপ্রযুক্ত অসাংস্কারিক চিন্ত। 

২০। ৫সীমনম্য-সহগত জ্ঞান-বি প্রযুক্ত সসাংক্কারিক চিত্ত। 
২১। উপেক্ষা-সহগত জ্ঞান-সম্প্রঘুক্ত অসাংস্কারিক চিত্ত। 
২২" উপেক্ষা-সহগত জ্ঞান-সম্প্রযুক্ত সসাংক্কীরিক চিত্ত। 

২৩। উপেক্ষা-সহগত জ্ঞান-বি প্রযুক্ত অসাংস্কারিক চিত্ত। 

২৪। উপেক্ষা-সহগত জ্ঞান-বিপ্রযুক্ত সসাংস্কারিক চিত্ত। 

সর্বনশুদ্ধ এই চবিবশ প্রকার সহেতুক কামাবচর 
কুশল-বিপাক-ক্রিয়'-চিত্ত । 

স্মারক-গাথ'_-বিভেদে বেদনা, জ্ঞান আর সংস্কার, 

অষ্ু সহেতৃক চিত্ত কামেতে প্রচার । 

পুণ্য, পাক, ক্রিয়া ভেদে চবিবশ প্রকার, 

কামেতে বিপাক তেইশ, বিশ পুণ্যাপুণ্য, 
ক্রিয়া-চিত্ত একাদশ; একুনে চুয়া়। 



মি অভিধর্ম।থ-সংগ্রহ | 

২। বূপাব্চর চিত্ত । 
পঞ্চবিধ রূপাধচর কুশল চিত্ত 2 

১।' বিতর্ক, বিচার, গ্রীতি, সুখ, একাগ্রতা সহিত প্রথম ধ্যান কুশল চিত্ত। 
২। বিচার, প্রীতি, সখ, একাগ্রতা সহিত দ্বিতীয় ধ্যান কুশল চিত্ত। 
৩। প্রীতি, সখ, একাগ্রতা সহিত তৃতীয় ধ্যান কুশল চিত্ত। 

৪। সুখ, একাগ্রতা সহিত চতুর্থ ধ্যান কুশল চিত্ত । 

৫ | উপেক্ষা, একাগ্রতা সহিত পঞ্চম ধ্যান কুশল চিত্ত । 

পঞ্চবিধ রূপাবচর বিপাক চিত্ত £-- 

৬। বিতর্ক, বিচার, '্রীতি, সুখ, একাগ্রতা সহিত প্রথম ধ্যান বিপাক চত্ত । 
শী। বিচার, 'প্রীতি, সুখ, একাগ্রতা সহিত দ্বিতীয় ধ্যান বিপাক চিত্ত। 

৮ প্রীতি, সুখ, একাগ্রতা সহিত তৃতীয় ধ্যান বিপাক চিত্ত । 
৯। সুখ, একাগ্রতা সহিত চতুর্থ ধ্যান বিপাক চিঞ্জ। 

১০। উপেক্ষা; একাগ্রত। সহিত পঞ্চম ধ্যান বিপাক চিত্ত । 

পঞ্চবিধ রূপাবচর ক্রিয়া চিত্ত £-_ 

১১। বিতর্ক, বিচার, প্রীতি, সুখ, একাগ্রতা সহিত প্রথম ধ্যান ক্রিয়া চিত্ত। 

১২। ' বিচার, প্রীতি, সুখ, একাগ্রতা সহিত দ্বিতীয় ধ্যান ক্রিয়া চিত্ত । 

১৩। প্রীতি, সুখ, একাগ্রতা৷ সহিত তৃতীয় ধ্যান ক্রিয়। চিত্ত। 

১৪। সুখ, একাগ্রতা। হিত চতুর্থ ধ্যান ক্রিয়া চিন্তু। 

১৫। উপেক্ষা, একাগ্রতা সহিত পঞ্চম ধ্যান ক্রিয়। চিত্ত । 

জর্বশুদ্ধ এই পঞক্দশ প্রকার রূপাবছর 

কুশল-বিপাক-ক্রিয়া-চিত্ত । 

স্মারক-গাথা _রপ-চিন্ত পঞ্চবিধ ধ্যান অনুসারে ; 

পুণ্য-পাক-ক্রিয়া ভেদে পঞ্চদশ ধরে। 



অভিধর্মার্ঘ-সংগ্রহ ৷ 

৩। অরূপাবচর চিত্ত। 
চতুবিধ অরূপাবচর ফুশল চিত্ত £-_ 

১। আকাশানস্তায়তন কুশল চিন্ত। 
২। বিজ্ঞানানন্তায়তন কুশল চিত্ত। 

৩। অকিঞ্চনায়তন কুশল চিত্ত। 

৪। নৈবসংজ্ঞানাসংজ্ঞায়তন কুশল চিত্ত। 

চতুবিধ অরূপাবচর বিপাক চিত্ত 
৫। আকাশানস্তায়তন বিপাক চিত্ব। 

৬। বিজ্ঞানানস্তায়তন বিপাক চিত্ত। 

৭। অকিঞ্চনায়তন বিপাক চিত্ত। 

৮। নৈবসংজ্ঞানাসংজ্ঞায়তন বিপাক চিত্ত। 

চতুবিধ অরূপাবচর ক্রিয়া চিত্ত £_ 

৯। আকাশানস্তায়তন ক্রিয়া চিন্ত। 

১০,। বিজ্ঞানানস্তায়তন ক্রিয়া চিত্ত। 

,১১। অকিঞ্চনায়তন ক্রিয়া চিন্ত। 

১২। নৈবসংজ্ছানাসংজ্ঞায়তন ক্রিয়৷ চিন্ত। 

সর্বশুদ্ধ' এই দ্বাদশ প্রকার অবূপাবচর 

কুশল- বিপাক-ক্রিয়া-চিত্ত। 

স্মারক-গাথা- আলম্বন অনুসারে চতুধা অরূপ চিত্ত ; 

পুণ্য-পাক-ক্রিয়া ভেদে কিন্তু বার "নির্ধারিত 



অভিধশ্মাখ-সংগ্রছ । 

৪1 লোকোস্তর চিন্ত,। 
মাস্থ ও ফলস্ছ চিত । 

চতূবিধ লে!কোত্বর কুশল চিত্ত :-- 

১। ভ্রোতাপত্তি-মার্গ-চিন্ত। 

২। সকুদাগামী-মার্গ-চিভ । 
৩। অনাগামী-মার্গ-চিত্ত। 

৪ । অরহত্ব-মার্গ-চিত্ত। 

চতুবিধ লোকোন্তর বিপাক চিত্ত £__ 

৫। ক্োতপত্তি-ফল-চিন্ত। 

৬। সকুদাগামী-ফল-চিত্ত। 

৭। অনাগামী-ফল-চিত্ত। 
৮। অরহত্ব-ফল-চিভ। 

সর্ববশ্ুদ্ধ এই অষ্টবিধ লোকোত্তর 

কুশল ও বিপাক চিন্ত। 

স্মারক-গাথ। £_চারি মার্গ অনুসারে কুশলও চুধিধ, 
ধাহা পাক তাহা ফল; অনুত্র অষ্টবিধ। 

ভপসংহাতক্স ভিতত-গপন] ? 

অকুশল বার চিত্ত, কুশব একুশ, 

ছত্রিশ বিপাক চিত, ক্রিয়া! চিত্ত বিশ। 

কামেতে চুয়া্স চিত্ত, রূপেতে পনর 
দ্বাদশ অরূপ চিত্ত, অষ্ট অনুত্তর। 

একোননবতি চিদ্ধ এইরাপে হয়ঃ 
একশ' একুশ কিংবা বিচক্ষণ কয়। 



অভিধন্মর্থ-লংগ্রহ ৷ ৯ 

উননস্্ই প্রকান্ম ভিত কিক্ধতপে একম্শ” একশ প্রকার 

চিত পল্সিগশিভ হইয়াঁচছে ? 

[৮ প্রকার লোঝোত্তর চিত্তের প্রত্যেকটিকে ধ্যানাঙ্গের 
পঞ্চবিধ যে্গা অনুসারে গ্রহণ' করিয়া॥ এ আট প্রকার চিন্তকে 

(৮১৮ ৫) চল্লিশ শ্রেণীতে পরিণত করা হইয়াছে ।] 

১। বিতর্ক-বিচার-প্রীতি-ম্বখ-একাগ্রতা সহিত প্রথম ধ্যান 

স্রোতাপত্তি-মার্ম-চিন্ত। 

২। বিচার-প্রীতি-ন্ুখ-একাগ্রত। সহিত দ্বিতীয় ধ্যান 

স্নোতাপত্বি-মার্গ-চিত। 

৩। প্রীতি-ম্থখ-একাগ্রতা সাহত তৃতীয় ধ্যান শ্রোতাপত্বি- 

মার্গ-চিত্ত। 

৪। সুখ-একা গ্রতা সহিত চতুর্থ ধান স্রোতাপত্তি-মার্গ-চিন্ত। 

৫। উপেক্ষা একাগ্রতা সহিত পঞ্চম ধ্যান আ্গ্তাপত্তি- 

মাগ-চিন্। 

” এই পঞ্চ সতরোতাপত্বি-মার্গ-চিত্ত। সেইরূপ সকৃদাগামী-মার্গ-চিন, 

অনাগামী-মার্গ-চিন্ত, অরহত্ব-মার্গ-চিত্ত | সর্বশুদ্ধ বিংশতি প্রকার 

মার্গচিন্ত। সেইরূপ বিংশতি প্রকার. ফল-চিন্ত। উভয়বিধ চিন্ত 

এক্ুনে চল্লিশ প্রকার লৌকোন্তর-চিন্ত পরিগনিত। 



১৪ অভিধণ্মার্থ-সংগ্রহ | 

্মারক গাথ! £__-প্রতিচিন্ত ধ্যান-অক্ষে পাচগুণ.করি, 

(লোকোন্তর-চিত্ত তবে চল্লিশ বিচারি। 

রূপ-চিন্ত ধ্যান-ভেদে যুক্ত পঞ্চ ধ্যানে, 
ুথ। লোকোত্তর ; কিন্তু অরূপ 'পঞ্চমে। 

প্রথমাদি (১) প্রতি ধ্যানে চিত্ত একাদশ, 
অন্তিম পঞ্চম ' ধ্যানে চিন্ত কিন্তু তে'শ। 

সপ্তত্রিংশ পুণ্য চিু(২)$ বায়ান্ন বিপাক (৩); 
একশ” একুশ চিন্ত বুধের বিভাগ । 

এই পর্ধ্যস্ত অভিধন্মার্থ সংগ্রহে “চিন্ত-সংগ্রহ-বিভাগ” নামক 

প্রথম পরিচ্ছেদ । 

€১) অর্থ।ৎ প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় এবং চতুর্থ ধ্যানের প্রতোক প্যানে 

এগার চিত্ত । যথা £_-বূপাবচরের প্রধম ধ্যানে কুশল, বিপাক ও ক্রিয়। অন্থসারে 

তিন চিত্ত । অর্ূপাবচরে প্রধম, দ্বিনীয়, তৃতীম এবং চতুর্থ ধ্যান-চিন্ত নাই । 

লোকোন্তরের প্রথম ধ্যানে, মার্গ ও ফল হিসাবে, আট চত্। প্রথম ধ্যানিক 

সর্বমোট এই এগার চিত্ত। সেইরপ ২য়, ৩য়, ৪র্থ ধ্যানের প্রত্যেক খ্যানেও 
এগার চিত্ত । কিন্তু পঞ্চম-ধ্যানিক চিথ্ু ন্পাবচরে তিন, অরূপাবচরে বার 

এবং লোকোত্তয়ে আট। সর্বস্তদ্ধ তেইশ পঞ্চমশ্ধ্যানিক চিত্ত । 
(২) লোকীয় ১৭ + লোকোত্তর ২* -*৩৭ পুণ্য-চিত্ত | 

(৩) লোকীয় ৩২ + লোকোন্র ২০-"৫২ বিশাক-চিন্ত। 



চিত্ত-সংগ্রহের সংক্ষেপার্থ-বর্ণনা । 

ভ্রিপিটক £-- সম্যক্ সম্দ্ধের সন্ধন্্ম সংক্ষেপত: শীল, সমাধি ও 
প্রজ্ঞা । তদনুসারে 'এই ধর্্-গ্রন্থ বিনয়, সুজ ও অভিধর্দ্"_ এই 

তিন ভাগে বিভক্ত ত্রিরত্বের আধার ত্রিপিটক। 

শ্বিনক্স-পিটক £__ বিনয়-পিটকে মূলত: ভিক্ষু ও ভিন্কু-সজ্ঘের 

কষুদ্র-বৃহত যাবতীয় বহিরাটরণ সম্বন্ধীয় বিধানেরই সন্লিবেশ। ইহার 

শিক্ষা” শীল। এইরূপে বিনয়-পিউক “শাসন-বিধি” ও “দগু-বিধি” | 

সুত্র-পিটক ৮ নুত্র-পিটকে তৃষ্ণা, মিথ্যাদৃষটি, অনুশয়, মিথ্যা- 
সন্কল্লাদি সম্বন্ধে প্রয়োজনানুরপ প্রদত্ত বুদ্ধের উৎসাহ পু ধর্মোপদেশ 
লিপিবদ্ধ। এইরূপে ইহা “ষথা-প্রয়োজন-বিধি” । 

অভির্ম্ম-পিটক £__ অভিধন্মের শিক্ষা যথাভূত দর্শন বা 
প্রজ্ঞা । ্থৃতরাং “মানুষ কি”, “মানুষের লক্ষ্যই বা কি”, “পারিপাস্থিক 
অবস্থার সহিত তাহার সম্বন্ধই বা কি” ইত্যাদি ঘথাভূত বিচার ও 

মীমাংসা করিতে যাইয়া অভিধর্ম্নের আলোচ্য. বিবয় চিন্ত, চৈতসিক, 
রূপ ও নির্ববীণ” এই চতুবিধ হইয়াছে। ইহাতে সেই জ্পক্ষের 
অনুকূল ও প্রতিকূল বিষয়ও হেতুমূলক বিশ্লেষণ দ্বার৷ প্রদশিত। 
এইরূপ্পে অভিধর্পিটক “শীল-দর্শন” | 

আচেলাচনাক্স প্রকান্ন $8- এই অভিধন্ম ইহার আলোচ্য 

বিষয়ের বিচার ও মীমাংস। পারমার্থিক ভাবেই সম্পাদন করিয়াছে, 
ব্যবহারিক অর্থে পহে। 

সম্প্রতি-সত্য ও পন্মমার্থ-সত্য &£_ মিলিন্দ রাজের 

“রথ” শুধু দ্রব্য-সম্ভারের-বিশেষাকারে সন্নিবেশের ' অবস্থা মাত্র । 
ভ্রব্য-সম্ভারকে বাদ দিয় “রথের” বিদ্কমানতা নাই। এইজন্য 

আম্ুম্মান নাগসেন জিফ্তাস। করিয়াছিলেন, “রথ কোথায়” ? “রথ” 



১২ অভিধশ্ম।র-সংগ্রহ | 

“বাবহারিক-সত্য” ব! “সম্মতি-সত্য” | লোক-মাত্র! নির্বাহের সুবিধার্থ 
সর্দনসম্মতিক্রমে, দ্রব্য-সম্ভারের সম্লিবিষ্ অবস্থাকে “রথ” বল! হয় 
মাত্র! স্থত্রাং যাহ! “বযবহারিক-সত্য” তাহ। ভ্রব্য-সপ্ভারেের উপর 

নির্ভর করে। *কিন্ত পারমাঘিক সত্য তন্য কিছুর উপর নির্ভরশীল 
নহে; ইহা অনন্ত-সাপেক্ষ। ব/বহারিক-সত্যান্ুসারে রথ, গুহ; 
ভূমি, পর্ববত, পুরুষ, স্ত্রী, পুত, কন্যা, কাল, দিক্, কৃপ, নদী, 

চন্দ্র, হূর্ধ্য ইত্যাদি বিগ্মান। কিন্তু পারমাথিক ভাবে অবিষ্ঠমান | 
পরমার্থ-সত্য বা অনপেক্ষ-সতানুসারে সন্থ বা আম্মা বিগ্কমান 

নাই ; পঞ্চ-স্বন্দই বিদ্ধমান। অভাব-বাধক প্রত্যক্ষ উক্তি করিতে 
হইলে বলিতে হয় _নিঃসন্ব ব। অনাশ্রই বিদ্যমান । 

পান্পমাধিক-সভ্য-জ্ঞীন লাচভন্ল আবশ্যকতা ৪_ 
এই পারমাথিক সত্য বুঝিয়া৷ ও তদনুসারে জীবন গঠন করিয়া 
সম্মতি-সত্যের প্রভাবোংপন্ন মিথ্য!-দুষ্টি ও তজ্জনিত সংসার-ছ£খ 

হইতে চির-মুক্তির জন্ত এই “অভিধন্্”ত এই “শীল-দশন” গহুলনীর 
ও অপরিহাধ্য অবলম্বন । 

» চিত্র ঃ_ যাহা চিন্ত। করে তাহাই চিন্ত। কি চিন্তা করে? 

বিষয় ব। আলম্বন (১) চিন্ত। করে। এখানে “চিন্ত। করে” অর্থ 

আলম্বন গ্রহণ করে, আলম্বন জানে, আলঘ্ন অবগত হয়। 
*চিন্ত”) “মন” “বিচ্ছান” একার্ধবোধক ; ইহাদের থে কোন একটি 

অন্ক ছুইটির প্রতিশব্দ রূপ ব্যবন্গৃত হয়। তাহাদের লক্ষণ 

যথাক্রমে চিন্তন, মনন ও বিজানন; ইহার$ও একার্থ-বোধক | 

আঙম্বম বিজানন চিত্তের, স্বভাব । 

(১), জড় বা! অজড় যাহাকে অবলছন করিয়া! চিত্ত উৎপন্ন হয় তাহাই 
চিত্তের “বিষয়” বা "আলম্বন” বা “অবলম্বন” ব। “আরম্মণ”। এই সন্বন্ধে 
বিস্তৃত আলোচনা তৃতীয় পরিচ্ছেদ্ধের "আলম্বন সংগ্রহে” জরষ্টব্য।' 



অভিধন্মার্থ-সংগ্রহ | ১৩ 

টচত্রস্িক &_ চৈতসিক বা চিত্ত-বৃত্তির সংখ], 'নায়াল্প। 
দ্বিতীয় অধ্যায়ে ইহাদের প্রত্যেকটি ব্যাখ্যাত হইয়াছে । ইহারা বিভিন্ন 

সমবায়ে চিত্তের সহিত একসঙ্গে উৎপন্ন ও নিরোধ হয় এবং এক 

আলম্বন ও "এক বাল গ্রহণ করে। চিত্ত স্বভাবতঃ ভান্র ; কিন্ত 

চৈশুসিকের সংযোগে চিন্ত চৈতসিকের স্বভাবানুরূপ অবস্থা! প্রাপ্ত 

হয়। তাহ! 'ছইলেও চিত্ত ইহার . “বিজানন” স্বভাব পরিত্যাগ 

করে ন্বাঃ চৈতমিক চিত্তের আশ্রয় ভিন্ন উৎপন্ন হইতে পারে না। 

কিন্তু চিন্ত চৈতসিকের সাহায্য ভিন্ন উত্পন্ন হইতে পারে। 

দ্বিপঞ্চ-বিজ্ঞানে শুধু সর্বব-চিন্তসাধারণ সপ্ত চৈতসিক যুক্ত থাকে। 
ইহাই প্রকৃত চিত্ত। ইহা ছেষচৈতসিক ব! লোভ-চৈতঙ্গিক 

বা অন্যান্ত চৈতসিক বিহীন হইয়। উৎপন্ন হয়। কিন্তু ছেষ- 

চৈতসিক বা লোভ-চৈতসিকাদি চিত্তের আশ্রয় ব্যতীত উৎপন্ন 

হইতে পারে না। এই অর্থে চিন্তই বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কারাদির 

মধ্যে শ্রেষ্ঠ । “মনোপুববঙ্গমা ধম্মা, মনোসেট্ঠা, মনোময়।” | " 

কূপ £_ জড়-পদার্থ। শৈত্যে বা উত্তাপে যাহার পরিবর্তন 

ঘটে তাহাই “রূপ” ব। জড়-পদার্থ। অভিধর্মে জড়-পদার্থকে ইহার 

গুণাবলীতে পরিণত করিয়। পারমাধ্ধিক ভাবে পর্য্যবেক্ষণ ও আলোচনা 
করা হইয়াছে । ইহাদের সংখ্যা অষ্টবিংশতি। ইহা যষ্ঠ পরিচ্ছেদে 

আলোচিত হইয়াছে। 

নির্বাণ ৪ নির্ববাণ তৃপগা-ক্ষয়, পুনর্জগ্মের নিরোধ । ইহা] 

বুদ্ধের ও বৌদ্ধের চরম লক্ষ্য । তৃফ্াই হুঃখের হেতু ॥» সুতরাং যাহ! 

তৃষ্ণার নির্ববাণ, তাহ! হুঃখেরও নির্ববাণ। তৃষ্জাকে তৈল এবং ছঃখকে 

দীপ-শিখা কল্পনা করিয়াই তৃষ্কা-ক্ষয়ের অবস্থাকে দীপ-নির্্বাণের 

অবস্থার উপমাকারে বল! হুইয়াছে। ইহাও ধষ্ট পরিচ্ছেদের 
শেষভাগে আলোচিত হইয়াছে। 



১৪ অভিধন্মার্থ-সংগ্রভ | 

51 কামাবচন্-চিত্ত 8 ভূমি বা উৎপন্তি স্নান অনুসারে 
চিন্ত চারি ভাগে বিভক্ত £_ যে সব চিত্ত রূপ, শব্দ, গন্ধ, রস বা 
স্্রষ্ট্র্াকে আলম্বন করিয়া ও কাম-তৃষ্জার" সম্পফিত হইয়। উৎপন্ন 
হয়, তাহা “কামাবচর চিন্ত। ইহা কামলোকের সত্বগণের' নিকট 
বিদ্কমান তৃষ্ণার অস্তর্তি চিত্ত এবং কুশল, অক্লুশল, বিপাক ও 

ক্রিয়াভেদে চতুবিধ। ৃ 

২ ক্রপাবচল্ল-চিত্ত £_ রূপাবচর-চিন্ত ধ্যান-চিন্ত এবং 

কাম-তৃষ্ণ।-বজ্জিত। কিন্ত রূপ-তৃষ্ণার বা রূপ-লোকের সবগণের 

নিকট বিদ্যমান তৃষ্ণর অন্তর্গত। রূপ-চিন্ত কুশল, বিপাক ও 
ক্রিয়াভেদে ত্রিবিধ। প্রতিভাগ (১) নিমিভ্তাকারে সংজ্ঞাজ বূপকে 

আলম্বন করিয়া ' এই রূপ-ধ্যান-চিন্ত উৎপন্ন হয়। 

৩ অজপান্চক্স-চিত্ত £_ অরূপাবচর চিত্তও ধান-চিত্ত। 

ইহা শুধু পঞ্চম-ধ্যানিক। আকাশাদি অরূপই ইহার আলম্বন। ইহা! 
কাম-তৃষ্ণ। 'ও রূপ-তৃষ্ণা উভয় তৃষ্ণা বজ্জিত। কিন্তু অরূপ-তৃষ্ক। 

বা অরূপ-লোকের স্বত্বুগণের নিকট বিগ্মান ভব-তুষ্তার অন্তর্গত। 

কুশলঃ বিপাক ও ক্রিয়াভেদে অরূপ-চিন্ত ত্রিবিধ। 

৪1) ০লাঁতেকেতিক্স-চিন্ড £_ কামাবচর, বূপাবচর ও 

অরূপাবচর-চিত্তের সাধারণ নাম লোকীয়-চিন্ত।. কারণ ইহার! সংস্কার 
ও বহির্জগতের (লোকের ) গুভাবে প্রভাবান্বিত আলম্বন গ্রহণে 

উৎপন্ন হয়। ঈদৃশ প্রভাবান্বিত আলম্বন পরিত্যাগ করিয়া চিত্ত 
যখন নির্বাণকে আলম্বন করিয়া উৎপন্ন ছয় তখন উহ 
লোকোত্তর-চিত্ত। মার্গ ও ফলভেদে লোকোত্তর-চিত্ত ছিবিধ। 

ইহাও ধ্যান-চিত্ত। 

(১) -"মন্ষম প্রিচ্ছেদের নিমিতৃ-কিভাগ করষ্টব্য। 



১। কামাবচর-চিত্ত 

০১১ ভ্বাদশ-অক্ুশ্শল-চিভ্ ? 

অক্ুষ্পল-চিত্ত ৪ যেই চিত্ত জীবন-ছুঃখের এবং সেই 
ছুঃখের হেতু তৃষ্ঠার জনক, পরিপোষক ও পরিবদ্ধক সেই চিত্তই 

অকুশল। এধং যেই চিত্ত উহাদের ক্ষয়-কারক ও ধ্বংস-সাধক 
তান্রীই কুশল-চিত্ত। এই অর্থে লোভ, দ্বেব'ও মোহ অকুশলের 
হেতু । লোভ এবং দেবের হেতুও মোহ । সুতরাং অকুশল-চিত্ত 

হেতু বা মূল অনুসারে ত্রিবিধ £__ লোভ-মুলক, দ্বেষ-মূলক ও মোহ- 
মূলক। হেতুকে কেন বুন্ষ-মূলের সহিত তুলন। করা হইয়াছে তাহা 

তৃতীয় পরিচ্ছেদের “হেতু-সংগ্রহে” দ্রষ্টব্য । এন্থলে ইহা মনে রাখিতে 
হইবে ঘে, যেমন লোভ-মূলক চিত্তে তেমন দ্বেষ-মূলক চিভেও “মোহ” 
বিদ্ধমান। ন্ুৃতরাং লোভ-মুলক চিন্ত বাস্তবিক পক্ষে দ্বি-হেতৃক ;_ 

লোভ-মোহ-হেতুক। তদ্রপ দ্বেষ-মূলক চিত্তও ছ্বি-কেতুক”_ 
দ্বে-মোহ-হেতুক। কিন্তু মোহ্-মূলক চিত মূলান্তর-বিরহিত অর্থাৎ 
শুধু মোহ-হেতুক। লোভ-মুলক চিন্তসমূহে মোহ বিদ্ধমান থাকিলেও 
লোভের প্রাধান্ত হেতু ইহাদিগকে লোভু-মূলক বলা হয়াছে। 
ছ্েব-মূলক চিত্ত সম্বন্ধেও তদ্রপ। মোহ-মূলক চিত্তে লোভ বা দ্বেষ 
বিদ্ভমান থাকে না । আবার লোভ-মূলক চিন্তে ছেষ এবং দ্বেব-মূলক 

চিত্তে লোভ বিদ্ধমান থাকিতে পারে না। কারণ লোভের স্বভাব 
আলম্বনকে উপতৌগ ও রক্ষা করা; ঘ্বেষের স্বভাব আলম্বনকে 
ংস' করা। এইজন্য এই ছুই বিপরীত স্বভাব-সম্পন্ন হেতুর 

একবিধ চিন্ছে বিদ্যমান অসম্ভব । 



৬৬ অ(ভধন্ার্থ-সংগ্রহ | 

০৯১ দ্বাদশ অন্কুশল-16ভ । 

কে) তলাভ-মুলক চিত্ত--১-৮ £- লোভ-সমুলক চিন্ত 
বাস্তবিক পৃক্ষে একটি। কিন্ত “বেদনা”, দরৃষ্টি" ও “সংস্কারের” 
বিভিন্ন সমাবেশে ইহা! অষ্টবিধ হইয়ছে । “বেদনা” ভেদে ইহা 
সৌমনস্য বা উপেক্ষা সহগত। “নৃষ্টি” ভেদে ইহা! দৃষ্টিসম্প্রযুক্ত বা 

দৃষ্টি-বিপ্রযুক্ত । দৃষ্টি-বিপ্রধুক্ত হইলে “মান” চৈতসিক-সম্প্রযুক্ত 
হইবার অবকাশ হয়। “সংস্কার” ভেদে এই চিত্ত, অসাংস্কারিক 

ব। সমাংস্কারিক। 

5লাভ্ভ-চিঢ্ভেন্ন ০বদনা। ৪-_ সৌমনস্য ব। অনুভূত আনন্দ 
লোভ-মূলক চিন্তোৎপত্তির সঙ্গে সঙ্গে অগন্তভীর স্বভাব ব্যক্তির নিকট 
উৎপন্ন হয়। উপেক্ষা-বেদনা বল! হয় তখন, যখন আনন্দ অনুভূত 

হয় না। গন্ভীর স্বভাব ব্যক্তির নিকটই লোভ-মূলক চিত্তে ংপত্তির 
সঙ্গে উপেক্ষা-বেদনা উৎপন্ন হয়। লোভের মূল সৌমনস্ত-সহগত 
চিত্ত হইতে উপেক্গ।-সহগত চিত্বে গভীরতর। দৃষ্টান্ত ত্বরূপ বল। 
যাইতে পারে, যদি কেহ দয়াপরবশ হইয়। দুইজন ভিক্ষুককে 

এক এক টাক। ভিক্ষা দেন এবং তাহাতে যদি একজন আনন্দ 

অনুভব করে, অন্যজন আনন্দ অন্থভব করে ন।, তবে বলিতে 

হইবে লোভের মূল এঁ অনুভূতানন্দ চিত্ত হইতে অনন্ুভূতানন্দ 

চিত্তে গভীরতর। এক টাকার অধিক ভিক্ষা পালে এই ছিন্তীয় 

ভিক্ষুকের চিন্তে অন্থুভব-যৌগ্য আনন্দ উৎপন্ন হইত। 

দৃষ্টি ৪_ এস্থলে 'দৃষ্টি” মিথ্যা দৃষ্টি। ৬২ প্রকার মিথ্য। দৃষ্টির 

বিস্তারিত বর্ণনা দীর্ঘ-নিকায়ের পব্রহ্ম-জাল-হ্ৃত্রে” পাওয়া যায়। 

এই পুস্তকের ৭ম পরিচ্ছেদেও পাঠক এ সম্বন্ধে আলোচনা দেখিতে 
পাইবেন। লৌভনীয় আলম্বনকে শুভ, নুখ, নিত্য ও আত্মা বলিয়া 

গ্রহণ দৃষ্টির লক্ষণ বা স্বভাব। অসন্ধন্ শ্রবণ, অকল্যাণ মিত্রতা, 
আধ্যগণের অদর্শনেচ্ছা' অহেতু-মূলক চিন্তাই মিথ্যা দি উৎপত্তির 



অভিথধন্মার্থ-সংগ্রহ । ৯৭ 

কারণ। মিথ্যানৃষ্টি, মহাপাপ । উহার পরিণাম---বন্ধমুল 'মিথ্য]- 

ধারণা । হেতু-মুলক চিন্তাই ইহা অপনোদনের উপায়।. তীর্থ-ন্গানে 
পাপ-্বংস, পুত্র-সুখ-দর্শন ছারা পুক্লাম নরক হইতে পরিরোধের 
অন্য ভার্্যা *গ্রহণ, ইত্যাদি কাধ্য যদি ঈদৃশ অভিপ্রায়ে কর! 
হয়, তবে চিন্ত মিথ্যাদৃ্ি-সহগত হয়। কিন্ত যদি একসপ 
কাধ্যাদি লাভজনক ও হিতকর নহে জানিয়াও শুধু আস্ম-মর্ধ্যাদা 
রক্ষার্থ সম্পাদিত হয়, তবে উহা! “মান” সম্প্রধুক্ত। কিন্তু যদি 
উহা মিথ্যাপৃষ্টি' জানিয়াও আত্মমধ্যাদার প্রশ্ না উঠিলেও, 
ন্খ-যেদনার জন্য সম্পাদিত হয়, তবে উহা “দৃষ্টি”-“মান* উভয় 
বিবঞ্জিত লোভ-চিহ। 

সংক্ষান্ম ৪_ যেই চিন্ত আলঙ্ধনের প্রভাব ব্যতীত, কোনরূপ 

উৎসাহ ব্যতীত, ভিতর বাহির কোথাও হইতে কোনরূপ উদ্ভেজনা 
ব্যতিরেকে, শুধু স্বীয় স্বভাব হেতু, তীক্ষভাবে উৎপন্ন হয়, সেই 

চিন্ত অসাংস্কারিক। সসাংস্কারিক চিত্ত ধীরভাবে, আলম্বন সমাগমে 
বা নিজের বা পরের উৎসাহ উত্ভতেজন।৷ সাপেক্ষ হইয়া উৎপক্ন 

হয়। সুতরাং সসাংক্ষারিক চিত্তের সঙ্গে “ভ্তান-মিদ্ধ* চৈতসিক 
সংযুক্ত পাকে । এইজন্য অসাংস্কারিক চিত্ত সসাংস্গারিক চিত্ত 

হতে অধিক গ্রবল। 

উত্পত্তিভ্রস- প্রথম তলণভ্ভ-চিভ £_ রূপ, শব, গন্ধ, 
রস, স্প্রষ্টব্য বা ভাব-আলম্বনকে সার ও মঙ্গলকর মনে করিয়া, 
তংতৎ আলম্বনে আনন্দের সহিত, তীক্পভাবে, উৎসাহ ব্যতিরেকে, 
অগ্র-পশ্চাৎ বিবেচনা ন! করিয়া, এই চিন্ঠ স্বীয় স্বভাব ছেতু উত্পন্স হয়। 

হ্বেতীস্ম লাভ চিত্তে “দংদ্ধারপ্ই বিশেষত্ব | ইহা। রাপাদি 
আলম্বনকে সার ও মক্ষলকর মনে করিয়া, ন্লিক্ধের দ্বারা বা 
পরের, দ্বারা অথব! আলম্বনের দ্বার উৎসাহিত, প্ররোচিত 'হইয 
আনন্দের সঙ্গিত, কিন্ত উতত্ততঃ করিয়া; উৎপন্ন হয়। 



১৮ অভিধর্শার্থ-নংগ্রহছ। 

'সভীক্ম ০লাভ-চিচতত “দৃষ্টি-বি প্রযুক্ততাস্ই রিশেবত্ব ৷ ইহা 
রূপাদি, আলম্বনে মিথ্যাদৃষ্টি দ্বার পরিচালিত না হইয়াও, শুধু 
অত্সি-মর্য্যাদ! রক্ষার ক্রন্য, কিংবা উপভোগের জন্য উত্সাহ ব্যতিরেকে, 
তীক্ষভাকে উত্পন্ন হয়। 

চতুর্থ €লাভ্ভ-চিস্ত “দসাংস্কারিকতাস্ট বিশেবন্ব ; অন্যথা 
তৃত্বীয় চিত্তেরই অনুরূপ। 

৫ম) ৬ষ্ঠ, ৭ম), ৮ম লোভ-চিত্বে সৌমনন্তের 'অভাব 
উপেক্ষা বেদনাই বিশেষত্ব । আগ্যথ| এই চিন্ত চতুষঈটয় যথযুক্রমে 
১ম) ১য়, ৩য় ও ছর্থ চিত্তের অনুরূপ । 

ব্বলম্বত। £-_ এই অষ্টবিধ লোভ-চিন্তের মধ্যে--(১) সৌমনস্য- 
সহগত চিত্ত অপেক্ষা, উপেক্ষ।-সহগত চিন্ত বলবন্তর। (২) দষ্টিগত- 
বিপ্রযুক্ত চিত্ত অপেক্ষ। দুষ্টিগত-সন্প্রযুক্ত চিত্ত. বলবস্তর। 
(৩) সসাংক্কারিক চিন্ত হইতে অসাংস্কারিক চিত্ত বঙ্গবত্বর। এবং 

বেদনা, দৃষ্টি ও সংস্কারের মধ্যে সংস্কার বলবান, বেদনা! বলবন্তর, 
দৃষ্টি বলবত্তস। উপেক্ষা ও দৃষ্টি সম্প্রযুক্ত হইলে, সসাংস্কারিক 
চিন্ত অসাংস্কারিক চিত্ত অপেক্ষা বলবত্তর হয়। অতএব প্রথম চিত্ত 

হইতে ষষ্ঠ চিন্ত বলবস্তর। সপ্তম চিত্ত হইতে দ্বিতীয় চিত বলবত্তর। 
৪র্ঘ চিত্ত অপেক্ষ। ৩য়, তদপেক্ষ। ৮ম, তদপেক্ষা ৭ম, তদপেক্ষা ২য়, 
তদপেক্ষা ১ম, তদপেক্ষা ৬ষ্ঠ, তদপেক্ষ। ৫ম চিন্ত অনুক্রমে বলবত্তর। 

কল্পপথ £__চুরিঃ কামাচার, মিথ্যা বাক্য, পিশুন বাক্য, 
সম্ভিরালাপ, অভিধ্যা, মিথ্যাদৃষ্টি এই সাতটি লোভ-মূলক কর্্ম। 
এই সপ্তবিধ লোভ-মূলক অকুশল কর্মের প্রত্যেকটি," অষ্ঠবিধ 

লোভ-মূলক -চিত্তের মধ্যে ষে কোন এক চিত্তের অবস্থা লইয়া 
সম্পাদিত" হইয়া থাকে । ম্ুুতরাং চিস্তোংপত্তির আকারে লোভ-চিন্ত 
অষ্টবিধ হইলেও, সপ্তবিধ কর্দ্দ-পথ প্রাপ্তিতে ইহা! ৫৬ছাগ্সান্ন প্রকার হয়। 
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লোভ গুরুতর পাপ-চিত্তের হেতু ন৷ হলেও ইহার বিদুরণ দীর্ঘকালীন 
সাধনা সাপেক্ষ | পরাগো অগ্প-সাবজ্দো, দন্ধ-বিরাগী”। 

তিক-নিপাত, মহাবগগ; ১৮। 

তে) হব -সুলক চিত্ত ৯৯০ %- আলম্বনকে হনন 

করিবার ইচ্ছা উৎপন্ন হইলেই চিত্তের “প্রতিঘ” অবস্থা । 
প্রতিঘ__-হন্ ধাতু নিষ্পন্ন। ইহার অর্থ হনন কর! । মানসিক 

 ছুখ-বেদন। , প্রতিঘ চিত্তের নিত্য সহচর। দৌর্দ্রনস্থয 
অপ্রিয় € অনিষ্ট) আলম্বন-অচ্ুভব লক্ষণ বিশিষ্ট এবং বেদনা-স্কন্ধের 

অস্তর্গত। প্রতিঘ বা দে চগ্ড-স্বভাব-সম্পন্ন ; এবং সংস্ষার-স্কন্ধের 
অন্তর্গত। আলম্বনের অনিষ্ট সাধনে উভয়ই এক-ম্বভাব-বিশিষ্ট ৷ 

প্রতিঘ-চিত্তে একবিধ বেদনা” দৌন্মনস্ত । লোভ-চিভে দ্বিবিধ 

বেদনা” সৌমনস্ত ও উপেক্ষা। লোভ-চিস্তে দৌন্মনন্ত থাকে ন! 

এবং প্রতিঘ-চিত্থে সৌমনম্ত বা উপেক্ষা বেদনার স্থান নাই। 
সুতরাং প্রতিঘ-চিন্ত বেদনান্ুুসারে বিভাগ করা বাইতে পারে না। 

সংস্কার অনুসারেই ইহার ছুই প্রকার বিভাগ । 

5দ্বব-চিচ্তেন্র কল্প্পপথ *__ প্রাণিবধ, চুরি, মিথ্যা বাকা, 
,পিশুন বাকা, পরুষ বাক্য, সন্ভিম্নালাপ ও ব্যাপাদ ; এই সপ্তবিধ অকুশল 
কর্ম দ্বে-মূলক। ইহার যে কোন একটি কাধ্য সম্পাদন কালে, চিন 

দ্বিবিধ দ্বেষ-মূলক চিত্তের মধো কোন একটির অবস্থা প্রাপ্ত হয়। 
প্রাণিধ অনেক সময় লোভ হেতুজ বলিয়াই মনে হয়। 
বাস্তবিক পক্ষে প্রাণিবধের সহিত লোভের হেতু সম্বন্ধ নহে”_ 
“উপনিশ্রযয়” সন্থদ্ধি। পপট্ঠানে” * উল্লেখ আছে “রাগং উপনিস্সায় 
পাণং হনতি”। 

* অভিধর্-পিটকের সপ্তম খণ্ডের নাম “পট্ঠান”। ইহার বাংল। প্রতিশব্ধ 
“প্রধান-কারুণ”। 
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জীঁবিতেন্দ্রিয় ছেদন-মুহুর্তে ঘাতকের চিত্তে প্রতিঘই. ক্রিয়াশীল 
থাকে, জোভ শন্থংপন্ন থাকে। মাংসের জন্য লোভ বটে, কিন্ত 
বধ-ক্রিয়াটি সর্বত্র দ্বেষ-মূলক । 

প্রতিঘ লিন্তে ঈর্ষা, মাংসখ্য ও কৌকৃত্য পৃথক পৃথক 
ভাবে যুক্ত হয়। তাহাদের আলম্বনের বিভিন্নতা হেতু একচিত্তে 

একসঙ্গে যুক্ত হইতে পারে না।' 

দ্বেষ মহাপাপ । মৈত্রী ঈহার প্রতিপক্ষ । ., মৈত্রীচিত 
উৎপাদন দ্বারা দ্বেষ-চিন্তের বিদূরণ অদীর্ঘ-কাল সাপেক্ষ । 

“দোমো মহাসাবজ্জো, খিপ্লবিরাগী” | 
ঙ্গৃত্তর_-তিক-নিপাত, মহাবগ্গ ১৮। 

গে) €মাহ-সুলক চিত্ত -১১৯--১২ £-মোহ-চিক এক- 
মাত্র উপেক্ষা-বেদন।-সহগত।  ইট্টানিষ্ট বোধের অভাব হেতু 
মোহ-চিন্তে সৌমনম্য বা৷ দৌর্দদনন্তের স্থান নাই । মোহ্ের আধিকা 
হেতু চিত্ত আলম্বনে অভিনিবেশে অসমর্থ ; সেইজন্য ইহা বিচিকিৎস| 

বা ওগুদ্ধত্য সম্প্রঘুক্ত। মোহাস্ফন্ন চিস্ত আলম্বনের প্রকৃত স্বভাব 

জানিতে অক্ষম । সেজন্য চিত্র “ইহ1” না “উহা”, “এরূপ” না 

“অগ্রূপ” ঈদ্বশ মংশয়-দোলায় ছুলিতে থাকে । চিত্তের এই 

দোলায়মান অবস্থাই বিচিকিৎসা। কিন্ত চিন্ত যখন আলম্বনে 
একাগ্র হইতে পারে না, আলম্বন হইতে পুনঃ পুনঃ বিক্ষিপ্ত 
হইতে থাকে, তখন চিত্র গুদ্ধত্যের বা চাঞ্চলোর অবস্থা । 

“উদ্ধত্য” সর্বব অকুশল-চিতত-সাধারণ চৈতসিকঞঙ হইলেও, এবং 
তদ্ধেত্ব ইহা লোভ-মূলক ও ছ্বেষ-মূলক চিত্তে বিদ্মান থাকিলেও, 
মোহ-চিন্তে ইহা, প্রবল বলিয়া, মোহ-চিত্তকে “উদ্ধত্য-সম্প্রযুক্ত” 
বলা হইয়াছে। লোভ-চিত্তে লোভের ও দ্বেব-চিন্তে দ্বেষের 
প্রাবঙ্য থাকাতে ওুদ্ধত্যের ক্রিয়া অনুভূত হয় না। 



অভিধর্মাথ"নংগ্রহ । 3১ 

মোহু-চিন্ত বিচিকিংস।! ও গুঁদ্ধত্য সম্প্যুক্ত বলিয়। আলব্দুনকে 

দু ভাবে গ্রহণ করিতে পারে না; তজ্জন্য এই চিত্ত “উপ্যদানে' * 
পরিণত হইতে পারে না; ন্থৃতরাং প্রতিসন্ধি ঘটাইতেও .অক্ষম 
থাকে ।' কিন্ত যখন প্রতিসাদ্ধ ঘটে, তখন ইহা! , বি্গাক (ফল) 
প্রদান করে। মোহ মহাপাপ এবং ইহার বিদূরণও দীর্ঘকাল 
সাপেক্ষ । *মোহছে। মহাসাবজ্জো,. দন্ধবিরাগী” | 

অন্গুত্তর-_তিক-শিপাত। 

মোহ-চিন্তদ্বয়ে যেমন বেদনার পার্থক্য নাই, উভয়ই একমাত্র 

উপেক্ষা-বেদনা সংযুক্ত, তেমন ইহাদের মধ্যে সংক্কারেরও বিভিন্নতা 
নাই। তাহার ক্কারণ মোহের স্বভাবে তীক্ষতা ও উৎসাহের 
অভাব। লোভ-চিত্তের “উপেক্ষ!” সৌমনম্তের শমতা৷ জনিত; 
কিন্ত মোহ-চিত্তের “উপেক্ষা”  সৌমনন্ত-দৌর্নস্য উভয়ের 
অভাব জনিত । | 

মোহ-চিত্তকে “মোমূহ-চিত্ত” বলা হয়। “মোহেন মুহান্তি 
তাতিসযেন সংসুহ্াস্থি, মূলম্তর বিরহিতোঁতি ' মোমৃহানি”। 
চিত্ত লোভ-দ্বেষাদি-অন্তমূল বিরহিত হইয়া শুধু মোহ দ্বারা 
মৃস্ছিত হয়, প্রমূন্ছিত হয়, তাহাই “মোমৃহ-চিত্ত” | 

প্রতীত্য-সমুৎপাদ ধন্মে তথা চারি আফ্য-সতো, জ্ঞানোদয় হইলে 

মোহ বিদুরিত হয়। স্থত্রপিটকে মোহ অবিষ্তা নাম প্রান্ত হইয়াছে। 

এই মোহ বৰা অবিষ্তা বিধুরিত হইলে মোহ-যুলক চিত্তোৎপত্তি 
যেমন অসম্ভব হয়, তেমমি লোভ-মূলক ও দ্বেব-মূলক চিত্তোৎপন্ধিও 
অসন্ভব হয়। কীরণ লোভ এবং ছ্েবের হেতু এই মোহ। 

অবিস্তার বিদুরণে বিস্তোশপন্তিতে যে শুধু অকুশল সংস্কারোংপত্তি 
রুদ্ধ হয় তাহা নহে; মি সংস্কারও নিরোধ প্রাশ্ী হয়। 

পাক পবা পর উজ জপ জপ | শ্ছ ্ শ শা পাপ সপ জজ রগ | ৬ পন] কাপ লা এ জীউ শত চর নাস আক ই সঃ সর রা 

রঃ কিরাত তৃষ্ক।-যাহার কচ্ছে ॥ পরিপ হবি. মতা হ্য়। 
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কুখলাকুশল সন্বিবিধ সংক্কারই অনিভ্য এবং পুনজ্জম্মদায়ক ; 

সুতরা; হঃখ,-“সবেব সম্ঘার! ছুক্খ।” । এই মোহই সংস্কারোংপত্তির 
প্রধান কারণ। ন্ুতরাং এই ছুরন্ত শক্রুর প্রভাব প্রহত করাই 
মানবের ঘুখ্য লক্ষ্য হওয়া উচিত। “ধন্ম-পদ*ও বলে ₹-৮ 

“পথব্যা একরজ্জেন সগ্গস্স গমনেন ব| 

মব্ব-লোকা'ধিপচ্চেন সোতাপত্ি-ফলং বরং।” ১৭৮ 

"সমগ্র পৃথিবীর একচ্ছত্র রাজত্ব হইতে, ন্বর্গ-নুখ হইতে, এমন কি 
ত্রিলোকের আধিপত্য হইতেও শ্রোতাপত্ি-ফল উৎকৃষ্ট” । 

অকুশলের সংক্ষেপার্থ বর্ন জঅমাপ্ত করিবার পুর্বেব এইমাত্র 
বক্তব্য যে, অকুশলের পরিণাম “ছ্ঃখ”। ইহার কাধ্য কুশলের 

বিরুদ্ধাচরণ ; আকার কলুষিত ভাব। উহার আশু কারণ অনুচিত 
£মনস্কার” (১), _- চিত্তের অনুচিত আলম্বন গ্রহণ। মূল কারণ 

লোভ-দ্বেষ-মোহ ৷ 

অকুগ্শলের সংক্ষেপার্থ বর্মন সমাপ্। 

পাদ-ীক্ষা। 2 “ধন্ম-সজণিতে” কুশল-চিত্ সর্ব প্রথম আলোচিত 

হইলেও মহাস্থবির আন্ুরুদ্ধ তাহার “অভিধশ্মখ-সঙজগহে” অকুশল-চিত্তকেই 

প্রথম আলোচ্য-বিষয় করিয়াছেন । ইহার কি কোন কারণ আছে? অর্থকারেরা 

বলেন যে, প্রতিসস্ধির পর সর্ব প্রথম উৎপনী চিত্ত লোত-মূলক। 

এই চিত্তের পরিভাষা “তব-নিক্ষস্তি-লোভ-জবন” | এজন্ত লোভ-মূলক চিত্বকেই 
আছি বর্ণিতুব্য 'বিষয় করা হুইয়াছে। 

(8) “মনস্কার” বু মনপিকার একটি মনোবৃত্তি, যাহ! মনকে ইহার 
, বিষক্ষের আত্তিসুপী করিয়। রাগে। 
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১ অষ্টাদশ অহ্েভৃক চিত ? 

ত্রিবিধ মূলভেদে দ্বাদশ প্রকার অকুশল চিগ্ত বিভাগ করিয়া 
প্রদর্শনের, পর, এখন অহেতুক চিত্ত আলোচনার 'ক্লালে, ' সেই 

অহেতুক' চিত্তের অন্তর্গত পূর্ববজন্ম-কুৃত-অফুশল-বিপাক (ফল) 
কিরূপে পরবর্তী জীবনের প্রবর্তনের সময় চিত্তে উৎপন হয়, তাহ। 
প্রাদশিত হইতেছে । 

চক্ষু," দৃশ্যমান রূপ এবং মনস্কারের সম্মিলনে যে চিত্ত উৎপন্ন 

হুল তাহা “চক্ষু-বিজ্ঞান” । 

শোক, শব্দ এবং মনস্কারের সম্দিলনে যে চিত্ত উৎপন্ন 

হয় তাহ! “ঞ্রাত্র-বিজ্ঞান” 

আাণ (নাসিক ), গন্ধ এবং মনক্কষারের সম্মিলনে' ঘে চিত্ত 

উৎপন্ন হয় তাহা “স্রাণ-বিজ্ঞান"। 

জিহ্বা, রস এবং মনস্কারের সম্মিলনে থে চিত্ত উৎপন্ন 

হয় তাহা “জিহ্বা-বিজ্ঞান” | 

কাযা, স্প্র্টব্য (১) এবং মনস্থারের সশ্মিলনে যে চিত্তের উতপত্তি 

হয় তাহ! “কায়-বিজ্ঞান” | 

চিত্ত চক্ষা দিয় সাহায্যে রূপাদি আলম্বন অবগত হয়। স্থতরাং 

বিজ্ঞানের উৎপত্তি চক্ষাঁদ বাস্ত এবং রূপাদি আলচ্ছন, মনস্কার ও 

আলোকাদি অগ্ঞান্ত বনু প্রত্যয়ের উপর নির্ভর করে। এই বাস্ত, 

আলশ্বন ও মনস্কার ইত্যাদির মধ্যে ষে কোন একটির অভাব 

হঈলে “বিজ্ঞানের” উৎপত্তি অসম্ভব হইয়া! পড়ে। "সুতরাং বিজ্ঞানও 
প্রত্যয়াদির সংযোগে উতপক্্র হয়। সে জন্ত বিজ্ঞানও অনিত্য ও অনাস্ম। 

হতাশ পট | লে শা শ | শ আনল লি শন্ছ ৬ জা ৬ ক ক এ আস কত শি হিল ০ চে ম্্ শি শরঞঞক ০৮ হা খা রন রর পি হস্ত (নর াজ্যরা। 

(১) কামার বিইম। 
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খন কোন আলম্বন চক্ষু-ত্বারে উপন্থিত হয়, তখন চিত্ত 
জানিতে পারে ষে, চক্ষু-দ্বারেই আলম্বন উপস্থিত হইয়াছে, শ্রোত্র 
কিংবা অন্য স্থারে নহে। চিত্তের ঈদ্শ “জানন” চক্ষু-বিজান । 

তইপর ,চিন্ত এ চস্ষু-ছ্ারে আগত আলম্বনফে বিনা বাধায় 

আসিতে দিয়! যেন গ্রহণ .করিল। চিত্তের এই নিজ্কিয় গ্রহণ 

কাখধ্যটি “সম্প্রতীচ্ছ” । এবং এই “সম্প্রতীচ্ছ"-কাধ্য সম্পাদনকালীন 

চিত্তের অবস্থাই “সম্প্র তীচ্ছ-চিত্ত” । এই “সম্প্রতীচ্ছ-চিত্ত” মনোরম 
বা অমনোরম আলম্ছন নিক্কিয় ভাবেই গ্রহণ করে। 

তৎপর. চিত্ত এ রূপালম্বনকে (পুর্ব-জ্ঞাত রূপালম্বনাদির 
সহিত যেন তুন্গুনা করিয়া ) পরীক্ষা করিল। ইহ! চিন্ছের সন্তীরণ 

কাধ এবং এই চিত্ব “সম্ভীরণ-চিত্ত” | এই সমস্তই চিত্রের নিজ্তিয়, 

প্রতিরোধী অবস্থ।। এইসব অবস্থা বিপাকাবস্থা। | এই “চক্ষু-বিজ্ঞান?”) 

“কান্্রতীচ্ছ-চেত্ত”১ “সম্ভীরণ-চিত্ত” সমস্তই বিপাক চিন্ত। তদ্রুপ 
তআত্র-বিজ্ঞান, আণ-বিজ্ঞান। জিহ্ব(-বিজ্ঞান, কায়-বিজান সমস্ত 

বিপাক-চিত্ত | 

* উহা জীবনের নিকষ অংশ (72%9819-8100 )। উহার 

উপর আমাদের কোন আধিপত্য নাই। বহির্জগত হইতে এই 

ছাপ (10731)2995101) ) নিরস্তুর চক্ষাদি পর্চ-ছবারে পতিত-হইয়া 

বিপাক-চিন্ত উৎপন্ন করিতেছে। 

... একটি শ্রক্ষুটিত গোলাপ-ফুল যেন চক্ষু পথে পতিত হইল। 
চিন্ত ততপ্রতি আবপ্তিত হইয়া জানিঙ্গ যে, চস্ষুর কাজ হইল, অন্য 

উশ্তিয়ের নছে। ইহা! চক্ষু বিজ্ঞান । তৎপর চিন্ত উহা গ্রহণ 'করিল ; 
ইহ] ঝন্প্রতীচ্ক-চিত্ত।. উহাকে গোলাপ-ফুল বলিয়া! চিনিল; ইহা! 
সস্তীরপ চিত্ত। এ পর্ধযস্ত চিন্ত এ ফুলের প্রতি নিক্ষিয় অবস্থাপন্ন। হা 

চিন্তে, বিপাকাবদ্থ! ॥' এই পর্ধযন্ত চিত এ গোলাপ ফুলের প্রতি 
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কোন প্রকার সম্প্রযুক্ত হেতু (লোভ, ছেষ, মোহ, অলোৌভ, আছেষ 

বা! অমোহ-) দ্বারা পরিচালিত হয় নাই। এজন্য এক্টসব বিপাক চিত্ত 

অহেতুক 1 কিন্ত তৎপর যখন এ ফুলটি পা্টবার বা ন! পাইবারী ও 
উপভোগের্*বা অন্ুপভোগের ইচ্ছা জন্মে তখন চিত্তের যুক্রিয় অবস্থা বা 

কন্মাবস্থা! উৎপন্ন হয়; হেতু সংযোগ হয়। এইবুপে এইসব 

বিপাক চিত্ত অহেতুক । 

""চচ্ক্ু বিভ্ঞানাদি উদ্পেক্ষা সহগত ০কন 2 চচ্ষু- 
বিচল্রন, শ্রোত্র-বিজ্ঞান, আ্রাণবিজ্ঞান এবং জিহ্বা-বিজ্ঞানে বাস্ত 
এবং আলম্বন দুর্বল ভাব সম্মিলিত হয়। এইজন্য মনোরম, 

অমনোরম উভয়বিধ আলম্বনে এইসব বিজ্ঞ।ন উপেক্ষা-বেদনা-সহগত | 

“অগ্থসালিনীতে” বুদ্ব-ঘোব বলেন বে, চারি বাস্ত্-ব্বপ 

অর্থাৎ চক্ষু-শ্রোত্র-ত্রাণ-জিহ্বা উপাদারূপ (১)। রূপ? শব্দ, গঙ্গ, রস এই 

চারিটিও উপাদারপ। উপাদারপের সহিত উপাদারপের মিলন 

ঘর্ষণাকারে হয় না। এইভাগ্/। এই বিপাক-বিজ্ঞান চতুষ্টয় 
উপেক্ষ'-সহগত । 

ক্-ন্বিভভ্তান ভঃখখ শা আখ সহগভ কন 2 ককায়- 

বিজ্ঞানের আলম্বন কিন্তু ্প্রস্টব্য (কঠিনতা বা কোমলতা, উষ্ণতা বা 
শীতলতা, ভারিত্ব বা বেগ)। এই স্প্রষ্টব্ট আলগ্বনের সংঘর্ষণ, 
কায়-প্রসাদ অতিক্রম করিয়া, সেই প্রসাদ ব্মপের নিশ্রয় মহাভুতকে (১) 
আঘাত করে। ভূতরূপের সহিত ভূভরূপের সংঘর্ষণ প্রবল । এইজন্য 

কায়-বিজ্ঞান অকুশল বিপাকে ছঃখসহগভ; কুশল বিপাকে 

সুখ-সহগত। মশকের কামড়ে “ছঃখসহগত কায়-বিজ্ঞীন” 

(১) চতুবিধ মৌলিক রূপ ( জড়-শক্তি) “ভভূত-রূপ* ব| “মহাভৃত” | এই 

মঙ্াভৃতোৎপন্ন কপ “উপাদা-ূপ” ৬ষ& পরিচ্ছেদে রপ-সংগ্রহ জ্রটব্য। 
কসম 
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উত্পরয় হয; পূর্ববজন্ম-কৃত অকুশল কর্্-হেতু দেহ ঈদৃশ ব্ভাব- 
সম্পক্প *হইয়া্ছ। মলয়-পবন-স্পর্শে “নুখ-সহগত কার়-বিজ্ঞান* 
উৎপৃল্প হয়; পূর্ববজন্ম-কৃত কুশল কর্প্-হেতু দেহ ঈদৃশ স্বভাব-সম্পনন 
হইয়াছে ঘে, এরাপ স্পর্শে এরূপ বেদনা উৎপুল্ন হয়।* 

সম্প্রতীচ্ছ-চিভ্ত উপেক্ষা সহগত ঢকফন? চক্ষু 

প্রভৃতি দ্বিপঞ্চ-বিজ্ঞানের (১) পরই সম্প্রতীচ্ছ-চিন্ত উৎপন্ন হয়। 

কিন্তু ইহাদের বাস্তর পার্থক্য রহিয়াছে । চক্ষু-বিজ্ঞান্র বাস্ত'চক্ষু ; 

শ্রোত্র-বিজ্ঞানের বাস্ত শ্রোত্র ; আণ-বিজ্ঞানের বান্ধ আণ (নাদিক1)); 
জিহ্বা-বিজ্ঞানের বাস্তব জিহবা; কায়-বিজ্ঞানের বাস্ত কায়ী) 
সম্প্রতীচ্ছ-চিন্তের বাস্ত হাদয় (২)। ্বিপঞ্চ-বিভ্্কানের বাস্তর 
সহিত সম্প্রতীচ্ছ ,চিত্বের বাস্তর পার্থকা রহিয়াছে । এই পার্থক্য 

হেতু অন্প্রতীচ্ছ-চিত্ত ব্ব-পক্ষীয় বাস্তর সাহায্য পায় না; এজন) 
ছর্বল। এবং এই ছ্র্বলত প্রযুক্ত ঈপ্সিত অনীপ্দিত কোনরূপ 
আলম্বনের রসান্গুভব করিতে পারে না। সেজন্য ইহা 

উপেক্ষা-সহুগত। 

সন্ভীন্মণ-চিত্ত £_ “অকুশল বিপাক সম্ভীরণ-চিত্ত”, “কুশল 
বিপাক সম্ভীরণ-চি৪” উভয়ই উপেক্ষা-বেদনা সহগত । কিন্তু 
কুশল বিপাকে আলম্বন যদি অতি মহৎ হয়--তবে কুশল 

সম্ভীরণ-চিত্ত সুখ-সহগত হয়। 

.. ছু জাতীক্স ব্বিপাক ন্বিভ্ভানেন্ম পার্থক্য £ 
অকুশল-বিপাক বাস্তও কৃত্যভেদে সপ্তবিধ। কুশল-বিপাক বাস্ম, 

কৃত ও বেদনা ভেদে অক্টবিধ। ক্রিয়া-চিত্ত কৃত্যঞ্দবার ও আলম্ন 

(১) খিপঞ্চ-বিজ্ঞান - চক্ষু বিজ্ঞান, শ্রোত্র বিজ্ঞান, আ্্াণ বিজ্ঞান, জিহব| বিজ্ঞান, 
কায় ব্তিজ্ঞান এই পুচ বিজ্ঞান কুশলাকুশল হিসাবে ছ্িপঞ্চ বিজ্ঞান । 
দ্বিপঞ্চ অর্থাৎ দশ। 

(8) বাস্তু ও. হদয়-খান্ সন্বষ্ধে ৩য় চারটি “বাস্ব-সংগ্রহ” ভুষ্টব্য। 
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ভেদে ভ্রিবিধ। অকুশল রিপাক-_“উপেক্ষা সহগত সস্তীকণ-চি৪” 
প্রতিসন্ধির সময়েও বিপাক প্রদান করে অর্থাৎ অপায়ে প্রতিসন্ধি 
ঘটায়। স্থতরাং ভবাঙ্গ, চ্যুতিও ইহার বিপাক প্রদানের স্থান। 
কুশল বিপাক “উপেক্ষা-সহগত-সম্তীরণ-চিত্ব” প্রতিসন্কির সময়ও 
বিপাক প্রদান করে, অর্থাৎ মনুষ্যকুলে প্রতিসন্ধি ঘটায়। 

কিন্তু জন্মান্ক, বধির, বিকলাঙ্গ বা বিকৃত-মস্তিষ্ক করিয়া 
থাকে! ভবাঙ্গ, চ্যুতিও ইহার বিপাক স্থান। এ্ন্ুখ সহগত 

কুশল বিপাক "সন্তীরণ” শুধু পঞ্চছার-বীঘিতে বিপাক প্রদান করে। 
অমনোরম আলম্বনের স্পর্শে পঞ্দ্বারিক অকুশল-বিপাক*চিত্ত উ্পপল্প 

হয়। এট অকুশল-বিপাক-চিত্তের উৎপস্তি-স্থান চক্ষু, শ্রোত্র, আগ, জিহব। 
এবং কায়। মনোরম আলম্বনের স্পর্শে পঞ্চদবারিক কুশল-বিপাক-চিনত 

উৎপল্প হয়। এই কুশল-বিপাক-চিত্তের উতপত্তি-স্থানও চক্ষু, 
শ্রোত্ত, জ্রাণ, জিহ্বা এবং কায়। অকুশল কায়-বিচ্ভান ছুঃখ-বেদনা 

সহগত ; কিন্ত কুশল কায়-বিজ্ঞান নুখ-বেদনা সহ্থগত। 
*ন্বিপাক+, হানা! কি বুকাক্স £ আম, কাঠাল ইত্যাদি 

ফল তরুণ অবস্থ! অতিক্রম করিয়া পরিণত অবস্থা প্রাপ্ত হয়; 

সেই অবস্থাকে পরিপক অবস্থা বল৷ হয়। সেইরূপ কুশল[কুশল 
কর্ম তরুণাবস্থা অতিক্রম করিয়। পরিণতাবস্থ! প্রাপ্ত হয় ; তাহাই 
পরিপক্কাবস্থা বা বিপাকাবন্থাঁ। কোন কর্ম "সম্পাদন কালে চিন্তে যে 
কুশল ব! অকুশল চেতনা ( উদ্দেশ্ ) বিস্তমান থাকে, তাহাই চিত্বের 

কন্মাবস্থা। । এই চেতনার বেগ থামিয়। গেলেও ইহার শক্তি, বীজের 
অন্তনিহিত প্রচ্ছন্ন তরুর মত, চিত্ত-সম্ভতিভে স্ুপ্তভাবে রহিয়। যায়। 

উহা! অন্ুশয়াবস্থা 'ব! প্রচ্ছন্লাবস্থা । এই প্রচ্ছন্ন-শক্তি যাবং স্বান্ুরূপ 
কারণাদি না পায় তাবৎ শত সহত্র কল্পাবধি চিত্ত-সম্ততির অন্থুগত 
থাকে। এতদ্ সম্বন্ধে “্ধস্ম-পদে" উক্ত হইয়াছে। 

“নহি পাপং কতং কম্মং সম্তথীরং'ব খুচ্চতি। 
ডহস্তং বালমন্ধেতি তন্াচ্ছন্োব পাবকো” ॥ 
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বধন কুশলাক্ুশল প্রত্যয়াদি উপস্থিত হয়, তখন. সুপ্ত কর 
বিপাক প্রদানের নুযোগ গ্রহণ করে। কি করে? মরণোন্থুখ 
সবের প্রতিসন্ধি-চিন্তে আলম্বনাকারে নিজকে উপগ্থাপিত করে, 
কিংবা কর্ম্মৎসম্পীদন কালে ব্যবহার্ধ্য উপকরণাদিরূগী *নিমিত্তকে 

উপস্থাপিত করে, কিংবা গন্তব্য ভবের নিমিন্তকে উপস্থাপিত করে ১)1 

এমতাবস্থায় আমরা বলিতে পারি; উহা কর্শোর পরিণতাবস্থা এবং 
কর্প বিপাক দিতেছে । তশুপর পরবর্তী ভবের ভবাঙ্গ-চিন্কের 

আলম্বনাকারে, এ কম্পন বা কর্শ-নিমিন্ত বা গতি-নিমিন্ত যাবজ্জীবন 
ভবাক্ষ-কৃতা সাধন করিতে থাকে এবং ন্ুুযোগান্থুসারে চক্ষার্দি 

দ্বারে বিপাক-কৃভ' সম্পাদন করে। | 

অচ্হতভুক ভরিয়া চিন _ ৯৬ - ১৮৪77 পঞ্চদ্বারিক 
আলম্বনের কোন এক আলম্বন ঘখন ভবাঙ্গ-স্রোত ছিন্ন করে, 

ভখন চিন ভবাঙ্গালন্বন পরিত্যাগ করিয়। এ আলম্মনের দিকে 

আবন্ভিত হয়। চিত্তের এই প্রকার আবর্তনাবস্থার নামই 

“আবর্তন-চিত্ত” । এই চে মনস্কারেরঈ গাধান্ত | চিনের এই 

আবর্তনাবস্থা হইতেই ইহার বীথি-ত্রমণ আরম্ভ হয়। এইট 

আবর্তন-চিন্ু ক্রিয়া-চিতত। এবং চিত্তের ঈদৃশ অবস্থায়ও কোন 
প্রকার হেভু ইহাতে বিগ্কমান থাকে না। এইক্ম্য ইহা অহেতুক । 

কিন্ত মনোদ্বারিক আলম্বনের স্পর্শ যখন ভবাঙ্গ-প্রবাহ ছিন্ন হয় 
এবং চিন্ত এ ভবাঙ্গালম্বন পরিত্যাগ করিয়া এ মনোদ্বারিক 

আলম্বনে আবন্তিত হয়, তখন উহ “মনোছ।রাবর্ধন-চিত্ত” বা 

প্যবস্থাপন” (বোখপন ) চি” । ইহাও ক্রিয়া-চিন্ত এবং 
অহেতৃক | 

(১) পঞ্চম পবিচ্ছেদের “ঢাতি-প্রতি-সন্ধি জুষ্ঠব্য। 
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“হসিতোংপাদ ক্রিগ্লা-চিন্ত” বা :“হাসি-উতপাদক অহেতুক 
ক্রিয়া-চিত্ত” "শুধু অর্ভতের চিত্ত। পুথগ্ছ্নের নিকট বা শৈক্ষা 
পুদ্গলের নিকট এই চিন্ত উৎপন্ন হয় না। কিন্তু “পঞ্চদ্বারাবর্তন” 
ও “মনোদ্কারাবর্ভন” ক্রিয়া-চিত্তদ্বয় পৃ্থগ্জন, শৈক্ষ্য, অর্থং সকলের 
নিকট উৎপন্ন হয়। ক্ষীণাসবের বদনমগুলে লোকীয় জন-সাধারণ 

বা শৈক্ষ্যের ন্যায় রাগনীয় ভাবে স্থুল বিধয়ে ভাসি বিকশিত হয় 
না। সক্ষম আধ্যাত্মিক বিষয়ই তাহার মুখে নিবিবকার হাসি ফুটাইয়। 
থাকে। গৃপ্রকৃট পর্বতে মহামৌদ্গঙ্যায়ন খন ৃচীলোম প্রেতকে 
দেখিগ্রাছিলেন, তখন তাহার মনে এট ভাব জাগিয়াছিল যে, 

“এই অবস্থা আনি অতিক্রম করিয়াছি” এবং সঙ্গে সঙ্গে তাহার 
সুখ-মগুলে হাসি-রেখ। উতপন হইয়াছিল । ইহা লোকীয় ক্রিয়।-চিন্ত,_ 

“হসিতোৎপাদ ক্রিয়া-চিন্ত” এবং হেতুত্প্রত্যয় বিরহিত । 

অলঙ্কার-শাস্মে হাসির ছয়টি স্তরের কথা উল্লেখ আছে। 
আমরা যাহাকে মুচ্কে হাসি বলি তাহা! “ন্মিত” ; কিন্ত হাসি 
ঈষত দস্ত-বিকাশে “হসিত”, মৃহ শব সহ “বিহসিত”, মধ্ভক 
সকালনে “উপহসিত”) অশ্রুবর্ণে “অপহসিত” এবং দেহান্দোলনে 

“অতিহসিত"” নাম প্রাপ্ত হয়। ক্ষীণাসবের! প্রথম ও দ্বিতীয়াকারে, 
কল্যাণ-পৃথগ্জন ও শৈক্ষযগণ প্রথম চারি আকারে হাসিয়া থাঁকেন। 
পৃথগ্জনের হাসির দখল কিন্ত সর্বস্তরে ।. 

পুথগ্জন চারি সৌমনস্য সহগত লোভ-চিস্তোৎপত্তিতে এবং 

চারি সৌমনম্য সহগত মহাকুশল চিত্তোংপত্তিতে হাসিয়া থাকেন। 
শৈক্ষ্যে হাসি বিকশিত হয় চারি সৌমনস্য সহগত “মহাকুশল 
চিন্তোৎপন্তিতে। প্কীণাসবের হাসি সৌমনস্ত সহগত জ্ঞান-সম্প্রযু্ত 
মহাক্রিয়৷ চিনুদ্বয়ে এবং হসিতোৎপাদ চিন্তে প্রকটিত হয়। নিরমুন্পয় 
চিন্ত-সম্্তিতে উৎপ্-কর্্ঘ বিপাক প্রদান করিতে পায়ে না।. 

অহেতুক চিত্তের সংক্ষেপ বর্ণন সমাপ্ত। 
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কে)" মহা ক্ুশল-িত্ত-৪_ কামাবচর কুশল-চিন্ত বাস্তবিক 
পক্ষে একটিমার 'চিন্ত। কিন্তু বেদনা, জ্ঞান ও' সংস্কারের বিভিন্ন 

প্রকার সংযোগে ইহা! হীন, মধায়, উত্তম হইরা থারে। এবং 

সেই সংযোগ অনুসারে-_-ইহার আট প্রকার বিকাশ। বেদনাম্ুসারে 

ইহা সৌমনম্তা বা উপেক্ষা সহগত। সংস্কার ভেদে নসাংস্কারিক 
বা সসাংস্কারিক। জ্ঞান ভেদে জ্ঞান-সম্প্রযুক্ত বা জ্ঞান-বি প্রযুক্ত । 

০সীমনতস্র কান্পণ £_ শ্রদ্ধা বাল্য, দৃষ্টি-বিশুদ্ধি, 
কুশল-বিশাক দর্শন মৌমনম্ত উৎপণ্ডির কারণ। স্থৃতরাং সৌমনন্ত 
উুপাদন করিতে হইলে বুদ্ধ, ধর্ম, সংঘ, শীল, দান, দেবতা ও 
উপশমাদির গুণ স্মরণ করিয়! শ্রদ্ধার উৎকর্ষ সাধন আবশ্যক । 

এবং রুক্ষ-ম্বভাব ও ছুঃশীল বাক্তির সংসর্গ পরিবজ্ছন, শান্ত, সুশীল 

ব্যক্তির সাহচর্া, শ্রদ্ধা-জনক স্ত্রাদি আবৃত্তি ও প্রভাবেক্ষণ করা 
প্রয়োজন। সর্দ্দোপরি সৌমনশ্য লাভের আগ্রহশীলতাই মুখা বিষয়। 
বলবতীশ শ্রদ্ধার অভাবেই চিত্ত উপেক্ষা-সহগত হয়। দৃষ্টি-বিশুদ্ধি ও 
কুশস-বিপাক সদদ্ধে জ্ঞানাভাবও পউপেক্ষা-বেদন।র” কারণ । 

জ্ঞান-ভ্প্রবুত্ু? হইন্া কালসণ ৪ ১। কুশল-কার্ধোর 
প্রকৃতি অনুসারে চিন্ত জ্ঞান-সম্প্রধুক্ত হয়। যিনি পরের হিতের 
জন্য ধর্োপদেশ দান করেন) কিংব! ধর্ম-কঘিক দ্বার ধন্মোপদেশ 

প্রদানের স্থুযোগ সুবিধা করিয়া দেন, কিংবা নির্দোব শিল্পায়তন, 

শারীরিক কণ্ায়তন, চিকিৎসালয়, বিদ্যালয় ইত্যাদি জন-হিতকর 
প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করেন, প্রতিষ্ঠার জন্স নানাবিধ সাহাব্য করেন, 
তবে ভাহার সেক কার্ধ্য জ্ঞান-সম্পরযুক্ত কুশল-কর্্। 
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২1, ধিনি, “ভাবী জন্মে প্রচ্ঞাবান হঠব” এ সঙ্কর ফরিয়। 
নানা প্রকার দানাদি কুশল কার্ধ্য করেন, শজ-পালম করেন, 

ভাবনা করেন, তবে তীহার সেই কাধ্যাদি জ্ঞান-স্কপ্রবুক্ত 
কুশল-কর্শ । 

৩1০ শ্রদ্ধা, স্মৃতি, বীর্ধ্য, সমাধি, প্রজ্ঞা এই পঞ্চেক্দ্িয়কে ' 
সুগঠিত করিবার জন্য যে সব কাধ্য কর! হয় এবং সুগঠিত হইলে 

তাহার 'উপর্র নির্ভর করিয়া যেসব কর্ম সম্পাদিত হয়, তাহাও 
জ্ঞান-সম্প্রযুক্ধ | 

৪। শমথ ও বিদর্শন ভাবনা! দ্বারা চিত্তের র্লেশ দূরীভূত 
অবস্থায় উতুপন্ন কুশল কর্্দও জ্ঞান-সম্প্রযুক্ত। 

অসাংহ্ফান্মিক ও সসাংস্ষাক্িক $£_- চিত্ত যখন নিজ 

স্বভাব-হেতু নিজবলে কুশল ভাব জাগ্রত করে, কায়-কর্মম ব! বাক্-কর্ণ্ম 

সম্পাদন করে, তখন চিত্ত অসাংক্ষারিক হয়। সেইভাবে উৎপন্ন 

হইতে না! পারিয়া যদি বাহিরের আলম্বনের সাহায্যে বা পরের 

উত্তেজনায়, প্ররোচনায় বা নিজের চিন্তা-বিচারের পর কুশল-চিন্ত 
উতুপন্ন হয় ও কম্মাদি সম্পাদন কর! হয়, তবে চিত্ত সসাংস্কার্বিক হয়। 

অসাংস্কারিক চিত্ত সসাংস্কারিক চিত হইতে বলবত্তর। সেইরূপ 
সৌমনন্ত চিত্ত উপেক্ষ। চিত্ত হইতে এবং জ্ঞান-সম্প্রঘুক্ত চিত্ত 
জ্ঞান-বিপ্রযুক্ত চিত্ত হইতে বলবন্তর। 

পূর্বব-ন্মের পুখ্য-সংস্কারং নীরোগত।, ভোজন, আবাসন্থান, 

খাতু ইত্যাদি গ্ৰহির্জগত হইতে উৎপন্ন স্থুযোগ অসাংক্কারিক 

চিদ্কোৎপন্তির কারণ ও সহায়। সাধারপতঃ ঈদৃশ নুযোগের 
অভাবেই চিত্ত সসাংস্কারিক হয়। 

হুক ৪_ জ্ঞান-বিপ্রযুক্ত-কর্ধ্ম ছিহেতৃক 1 অর্থাৎ ইহাতে শুধু. 
“অলোভ” ও “অদ্ছেষ" হেতৃদ্ধয় বিমান । কিন্তু জজান-সম্প্রযুক্ত কর্ণ 



৩২ তাভিধন্মার্থ সংগ্রহ । 

ত্রিহেতুক। কারণ এবংবিধ কর্মে এ ছুই কুশল হেতুর সঙ্গে 
“অমোহ৮ বা. “জ্ঞানও” সন্প্রযুক্ত থাকে। ত্রিহেতুক কুশল 

দ্বিহেনুক কুশল হইতে বলবস্তর। করণীয় কুশলকে ত্রিহেতুক 

করিবার চেষ্টা 'মেধাবীর কাধ্য। 

কুশল কম্মপথ £- দন, শীল, ভাবনা, এঅপচায়ন বা 

সম্মান, সেবা, পুণ্যদান, পুণ্যান্থমোদন, ধর্দ্ম-শ্রবণ, ধর্মোপদেশ ও 
ুষ্টিখজুতা বা সত্য-জ্ঞান-সঞ্চয়,। এই দশ প্রকার কর্া কুশল-কর্ী। 

এই কুশল কশ্ম সম্পাদনের সময় চিন অষ্ট মহাকুশল-চিহ্ছের 

যে কোন একটির, অবস্থা! লইয়া সম্পাদিত হয়। দশ কৃশল- 
কম্ম-পথের সহিত, আট মহাকৃশল-চিন্তের ইহাই সম্পর্ক। 

মহাক্ষুম্শল-চি5তন্স ভ্রচম ৪ উপরোক্ত দশবিধ কুশল 
কর্মের মধ্যে যে কোন একটি যদি কেহ ন্বেচ্ভায়। সানন্দে, রেশাদি 

দূরীকরণার্থ, প্রজ্ঞার বৃদ্ধির জন্য বা পর-ছুঃখ বিমোচনের জন্য 
অসঙ্কুচিত চিত্তে সহসা সম্পাদন করেন, তখন প্রথম চিত্ত; 

সঙ্কুচিত চিত্তে ব! দ্বিধা চিত্তে বা পরের উৎসাহ সাপেক্ষ হইয়৷ 

সম্পার্দন করিলে দ্বিতীয় চিন্তঃ অন্যের দেখাদেখি কিন্তু ন্দীয় 

চিত্তের স্বভাব হেতু ভ্রতভাবে ও সানন্দে সম্পাদন করিলে 

তৃতীয় চিত্ত; অন্যের দেখাদেখি কিন্তু প্ররোচনায় ও ইতস্ততঃ 
করিয়া সানন্দে সম্পাদন করিলে চতুর্থ চিন্ত উৎপন্ন হয়. 

উপেক্ষা বেদনার সহিত উক্ত চারিভাবে সম্পাদন করিলে 

যথাক্রমে ৫ম, ৬ষ্ঠ,১ ৭ম ও ৮ম চিত্ত উৎপন্ন হয়। 

খে), মহান্বিপাক চিত্ত £- এই অঞ্টবিধ মহাকুশলের 
বিপাক সহেতুক-বিপাক-চিত্ত। চারিস্থানে এই মহাকুশল বিপাক 
দান করে। তদালম্বন, প্রতিসন্ধি, ভবাঙ্গ এবং চ্যুতিতে। এই 
সহেতুক ফাম-কুশল শক্তি অনুসারে বিপাকাকারে সপ্তবিধ 
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কাম-নুগতিতে্ প্রতিসান্ধ জন্মায় । এই সপ্তবিধ কাম-ম্ুগর্ত কি? 
মন্ুত্ত-লোক, 'চাতুর্মহারাজিক, তয়ন্িংশ, যাম, তুধিত, নিষ্দ্মাণ-রতি 
এবং পরনিশ্মিত-বশবস্তা দেবলোক। “অহেতুক কাম-কুশল বিপাক 
সম্ভীরণ-চিন্জ” মনুয্যলোকে প্রতিসন্ধি গরদান করিল তাহা 
ষে জন্মান্ধ বধির, বিকৃত-মস্তিক্ষ, বিকলাঙ্গ বা ক্লীব করিয়া জন্মায় 
তাহ পুন "বলা হইয়াছে । অভিজ্ঞেরা বলেন যে, বুদ্ধগণের 
প্রতিসূন্ধি-চিন্ত “সৌমনন্য সহগত জ্ঞান-সম্প্রযুক্ত অসাংস্বারিক 
মৈত্রী-চিত্ত” | * 

কামাবচর আট প্রকার চিন্ত অর্থাৎ লোভমুলক চারি চিত্ত 
এবং মহাকুশল্প চারি চিন্তই সৌমনন্য-সহগত 1 ন্থৃতরাং সৌমনস্ত 
যাহাত্তে সর্বদা কুশল জাতীয় ও জ্দ্রান-সম্প্রযুক্ত হয়, তজ্জন্ট 
স্যতিমান থাক! প্রত্যেক কুশলার্থীর কর্তব্য। তজ্জন্য নিয়ত মৈত্রী 
ও মুদিত-চিত্ত উৎপাদনের অভা!স করাই সুসঙ্গত। এবং প্রতিঘ-চিত্ত 

সর্দবথ! পরিত্যাজ্য।_বিবধং পরিত্াাজা । 

“ধ্মপদ" ঘোষণা! করিতেছে 2 

“মেভাবিহারী যে ভিকুথু পসন্পে। বুদ্ধ-সাসনে ; 

অধিগচ্ছে পদং সন্তং সম্থারূপমমং স্ুখং” | ৩৬৮ 

অষ্ট সহেতুক কামাবচর বিপাক-চিন্ত মনোরম আলম্বন ব! 

প্রিষ্বাপ্রিয়ের মধাস্থ আলম্বন অগ্রসারে সৌমনম্য বা উপেক্ষা-সহগত হয়! 

গে) অক্রন্বিখ মহাক্রিল্া-চিত্ত ৫ মহাক্রিয়া-চিন্ত শুধু 
অর্থতের চিত্ত । ত্ুনাগামীর নিকটও এই চিত উৎপন্ন হয় না। 

বুদ্ধগণ.ঘে ধপ্দ-উপদেশ প্রদান করেন, তাহাদের তৎকালীন চিচ্চ 

এই মহাক্রিয়া-চিন্ত। শুধু ধর্পেপ্দেশ নহে, লোকীয় কুশল-চিন্ত 
মাই অর্থ. প্রত্যেক বুদ্ধ, সমাক্ সন্বদ্ধের চিত্তে মহাক্রিয়া-চিঞ্ত 

ব্রি 



৩৪ অতিধর্ম[র্ঘ-সংগ্রহ | 

হয়া! উৎপন্ন হয়। ক্রিয়া-চিন্ত বলিতে এই বুঝায় যে, চিত্তের 
ক্রিয়া! জাছে, কি সে ক্রিয়ার বিপাক নাই কারণ কুশলা- 
কুশলের হেতু 'নষ্ট হই! গিয়াছে। এজন্কফ তাহাদের কৃত কর্দ 

অন্কুরিত চুর না৮_ “তে খীপবীক্তা অবিরুলহিছন্দা”। * স্থবির 
অঞ্চুলিমালের জীবন ইহার প্রকুষ্ট দৃষ্টান্ত। এই ক্রিয়া-চেতন! 

চরিজরকে কুশলাকুশলে রূপাস্তরিড় করে না, কারণ “ঈদ্বশ চিতে 

অলোভ-অছ্েষ-অমোহ হেতু দ্বারা “অনুশয়”: খ্বংস প্রাপ্ত। 
“তান্ুশয়” অর্থ" সুপ্ত তৃষ্ণা, যাহা ভাবীকালে বিপাক উৎপর করিবার 
শক্তি ধারণ করে। মহাক্রিয়া-চিন্ত বেদনা, জ্ঞান ও সংস্কার ডে 
মহাকুশল চিত্তের সদৃশ । 

কামাবচর কুশলচিত্ব, বিপাক-চিন্ত এবং ক্রিয়!-চিত্তকে ক্রমে 

মহাকুশল-চিত্ত, প্রহাবিপাক-চিন্ব এবং মহাক্রিয়া-চিত্ত বলা হয়। 
“মহা” বিশেষণ “বিস্তারিতার্থে” ব্যবহৃত হইয়াছে; কারণ 
কামাবচরের কুশল বহু সহস্র কোটি জন্ম-পরম্পর! প্রবাহিত হুয়। 
মহাবিপাক ও অহাক্রিয়া-চিন্ত ইচ্ভারই ফল ও ক্রিয়া; এই কারণে 

ইহারাও “মহা” শবে বিশেষিত। রূপারপ বা লোকোনরের 
কুশল কিন্ত পরবর্তী জন্মেই বিপাক দান করে। ঈদৃশ কর্ম ও 
ফলে ব্যবধানহীনত। বা! আনস্তরধ্য হেতু ইহারা “আনস্তরিক” কুশল। 

অকুশল-কর্প অকুশল-কর্ীকে তাহার অনিচ্ছা সত্বেও 

ছর্গতি প্রাপ্ত করায়। সেজন্য অকুশলের অন্ফ নাম “পাপ”। 
“অকুসলানি হি অন্ব-সমঙ্গিনো সন্তে জনিচ্ছন্তেঘেক অপাষং 

পাপেন্তি, তন্মা! পাপানী'তি বুচ্চভ্তি”। জআদ্ধানি, নুন্দর গুণযুক্ত 
বলিয়! এবং সৌভাগ্য উৎপাদন করে বলিয়! ' কুলের অন্য. নাম 
“শোভন” “কু পক্ষে যাহা শল্য স্বরূপ তাহাই “কুশল” । 

“অথব। পার বিধ্বংঘনে বাহ! “কুশ”-যুক্ত তাহাই “কুশল” । 
০০ 



হ। বপাবচর চিত্ত। 

রূপাবচর চিত্ত ধ্যানচিন্ত। কামাবচর কুশল চিত্তকে কিন্পপে 

রূপাবচর পর্যান-চিত্তে, উন্নীত করা যায় তাহাই 'সঅতি* সংক্ষেপে 
আলোচনা করিব। শুধু বিশুদ্ধ জলই যেমন মেঘে পরিণত হইতে 
ও উন্মুক্ত বাতাসে বিচরণ করিতে' পারে, তেমনি শীল-বিশুদ্ধ চিত্তই 
ধ্যান-চিত্তে উন্মমিত হুইতে ও শান্তিতে বিচরণ করিতে সক্ষম হয়। 
যিনি রূপ-চিন্ত বা ধ্যান-চিন্ত উৎপন্ন ও গঠন করিতে স্বল্প 

করেন, তাঁহাকে অতি সাবধানে ন্ানকল্পে পঞ্চশীল পালন করিতে 
হয়; এবং তাহার নির্জন-বিহারী হওয়া, অস্ততঃ সাময়িক নির্জনতা, 
আবশ্বাক। বাস-গৃহ-জনিত, জ্ঞাতি-পরিজন-জনিত, সাংসারিক লাভ- 

ক্ষতি, জনতা, কাধ্যভার, দেশ-ভরমণ, শারীরিক ব্যাধি ও গ্রস্থাদি 
জনিত বাধ, উৎকণ্ঠা পরিত্যাগ আবশ্তক। তৎপর তিনি উপযুক্ত 
গুরুর পরামর্শীন্ৃযায়ী, তদভাবে হ্থীম্ন চরিতান্ুযায়ী কর্মস্থান নির্বাচন 
করিবেন। করণ্ম-স্থান5ুভাবনা-কর্শের আলম্ন ব৷ বিষয়। 

নির্বাচিত কৃতন্সে বা আলম্বনে স্থিরদৃষ্টি আবদ্ধ করিয়া 
একাগ্রতার সহিত উহ চিত্তে মুদ্রিত করিতে পুনঃ পুনঃ “চেষ্টা 
করিতে হয়; তৎপর সময়ে এমন এক অবস্থা উৎপন্ন হয়, খন 

এ আলম্বন উদ্মীলিত নেত্রে বা নিমীলিত নেত্রে দযুপারিমাণে 
সুপ্পষ্ট হয়। এ চর্-চক্ষু-দৃষ্ট আলম্বনের নাম “পরিকর নিমিত্ত; এবং 
এই মনশ্চক্ষ দুষ্ট আলম্মনের নাম “উদ্গ্রহ-নিমিন্*। উদ্গ্রহ অর্থ 

মনোগুহীত। এই ঠউদগ্রন্ব-নিমিতে” চিন্তকে একাগ্র করিতে করিতে 
সময়ে এমন এক অবস্থা উত্পন্ন হয় যেন, এ নিমিত্ের অভ্যন্তর 

হইতে এক নির্দাল, উজ্জল আকার বহির্গত হইতেছে। এই 

অবস্থাপন্ন নিমিত্ত পপ্রতিভাগ-নিমিত্ত”। পরিকর্দ ও উদ্গ্রহ-নিমিত্ত 
লয়! যে ধ্যান তাহু। “পরিবর্ধ-খ্যান”। অকম্পিভ *প্রতিভাগ-নিমিগ” 
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লইয়া ঘে ধ্যান তাহা “উপচার-্্যান”। প্রতিভাগ-নিমিতের 
উৎপত্তির, সঙ্গে সঙ্গে চিত্তের পঞ্চ নীবরণ স্তস্তহ্থীন গৃহের দশা প্রাপ্ত 
হয়।,, এখানেই উপচার বা কাম-লোকের ধ্যান-চিত্তের আরম্ত। 
এই উপচার ' ধ্য!নের চিত্ত কামাবচরের “সৌম্নস্ত সহগুত" জ্ঞান- 
সম্প্রযুক্ত কুশল-চিত্ত” । কিন্তু শুক-বিদর্শক অর্থৎ হইলে কামাবচরের 
“সৌমনম্ত-সহগত জ্ঞান-সম্প্রযুক্ত ক্রিয়া-চিন্ত”। এই উপচার ধ্যান- 
চিন্তের প্রথম জবনের (১) পারিভাবিক নাম “পরিকন্্ম” অর্থাৎ 

ধ্যান-চিত্ত উৎপত্তির পুর্নবাবন্থা বা প্রস্তুত হইবার চিন্ত। দ্বিতীয় 
জবন “উপচার” অর্থাৎ ধ্যান-চিন্ডের সমীপচারী চিত্ত। "ই 

উপচারের পরবন্তী জবন “অনুলোম” ।  অনুলোম-চিত্ত-ক্ষণে চিন্ত 
সম্পূর্ণ নিশ্মল "হইয়া ধ্যান-চিত্তে পরিস্ুট হইবার উপযুক্ত হয়। 
অনুলোমের পরবস্তী জবন “গোত্রভূ”। এই গোত্র জবন পখান্ 
কামাবচরের “উপচার-ধ্যান”। এই গোত্র জবনের পরবষ্তা 
জবনই “অর্পণা ভবন” । এই তার্পপা জবনই রূপাবচরের ধ্য।ন-চিন্ক । 
প্রতিভাগ-নিমিত্তের উৎপভ্তিতে কামছন্দ, ব্যাপাদ, স্ভ্ান-মিদ্ধ, 

উদ্ধত্য-কৌকৃত্য ও বিচিকিৎস। এই পঞ্চ নীবরণ উত্থানশক্কি হীন 
হয় বূলিয়৷ চিত্ত উপচার-সনাধি প্রাপ্ত হয়। ধ্যানাঙ্গের উৎপভিতে 

অর্পণার উৎপন্তি হয়। বিতর্ক-বিচার-গ্বীতি-সুুখ-একা গ্রতাই ধ্যান- 

চিত্তের মুখ্য অক্ষ বা -উপকরণ। 

অর্পণ। চিত্তের পূর্ণ একগ্রতা ; ইহা পুর্ণ ধ্যানের অবস্থ। | 

ব্ূপাবচর কুশল চিত্ত, এই প্রকারে সম্যক সমাধিগ্থারা, শ্রীলকে 
ভিত্তি করিয়া, অম্যক্ স্মৃতি ও সন্যক্ ব্যয়ামের সাহায্যে উৎপক্স 

করা ঘায়। এই রূপ-চিস্ই কুশল গুরু-কর্। 

(১) জবনস্বেগ'। চিত্ত যখন অশনি বেগে ইহার বিষয়ে পুনঃ পুনঃ পতিত 

হইসে থাকে তখন চিত্তের জহন ব| বেগের অবন্থা। ইহাই চিত্তের 
রন্ধঈীত (5065) অবস্থা | ৪র্থ প্রিচ্ছেদে বীখি-সংগ্রহ হব্য। 
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স্ধপ্পান্মচন্ম কু্মজল-চিত্ত--১:৫ ৪ জপাবচর এুথম ধ্যান- 

চিত্তে বিতর্ক, বিচার, '্ীতি, সখ, একাগ্রতাই ধ্যানাক্গরপে বিভ্ঞমান 
থাকে । তন্মধ্যে “বিতর্ক” সেই চিত্ত-বৃত্তি বা চৈতসিক যাহার আকর্ষণে 

চিত ধ্যেয়-ব্ষিয় গ্রহণ করে। বিতর্ক এই আকর্ষণে চিত্ব'চৈতর্সিকের 
জড়তা ভক্ট করিয়া গন্ত্যান-মিদ্ধের” প্রতিপক্ষতা করো এজন্ঠ বিতর্ক 

ধ্যানাঙ্গ। পুনংপুনঃ আলম্বন মনন উহার স্বভাব; চিত্তকে 'আালম্বনা- 

ভিমুখে আকর্ষণ ইহার কাধা। ইহার অগ্ত নাম “চিন্তা” । বিতর্ক দ্বারা 

চিত যেই আলগ্ধন গ্রহণ করে সেই আলম্বনের স্বভাব জানিবার 
জন্য" “বিচার” তাহাতে পুনঃ পুনঃ নিমজ্জন করে। অনুমজ্ছজন 

ইহার লক্ষণ ; এই লক্ষণ হেতু হঁহা প্রজ্ঞা-স্ঘভাব-সম্পন্ন । এই 

নিমজ্জন হেতু চিত্ত বিচিকিৎস। দ্বারা দোলায়িত হইতে পারে না। 

'বচার এইরূপে বিচিকিৎসার প্রতিপক্ষ এবং ন্মৃতরাং ধ্যানাঙ্গ। 

আলম্বনে শঙক্কাহীন চিত্বেই “প্রীতি” উৎপন্ন হয়। দপ্লীতি” 
প্রফুল্প-ন্ঘভাব-সম্পন্ন ; তাই চিন্রকে সম্প্রসারিত করে এবং ব্যাপাদ 

দ্বার! উত্কষ্টিত হইতে দেয় না। এই কারণে “ল্রীতি” ব্যাপাদের 

প্রতিপক্ষ এবং ধ্যানাঙ্গ । গ্রীতির নিত্য সহচর “মুখ । “ঘর 

পীতি, তথ ন্ুখং। যথ স্ুখং তণ্খ ন নিষমতো! গীতি'। কারণ 

গ্লীতি- -সংস্কার-স্বন্ধ ) ন্ুখ- বেদনা-ক্কন্ধ। নস্ুখ শারীরিক ও 

মানসিক ছঃখকে বিতাড়িত করে। রৌদ্র-ক্রিষ্ট, পিসাসা-কাতর 
বনপথ-চারীর অন্তরে স্বস্ছ-ন্িগ্ধ প্রত্রবণ দর্শনে “প্রীতির” সঞ্চার 

হয়। তপ্ত অঙ্গে শীতল জলাভিবেকে এবং স্সিদ্ধ জলপানাস্তে 

তরু-ছায়ায় উপবেশনে তাহার সুখোদয় হয়, চিত্ত শাস্ত হয়, 

ওদ্ধত্য-কৌকৃত্য ব্বিদূরিত থাকে । একটিমাত্র আলম্মনে চিন্বের 
নিশ্চল অবস্থাই “একাগ্রত।”। একাগ্রতা মধ্যম পাগুবকে সেই 

বছুজন-পূর্ণ সভা-মধ্যে ক্ষুত্র পাখীটির ক্ষত্রানুক্ুতর ত্বক্ষি-তার৷ ভিন্প 
আর কিছুই দেখিতে দিয়াছিল না। এইজন্য একাগ্রতা বনু 
আলম্বন-জ্রমণশীল কামছদ্দের প্রতিপক্ষ এবং ধ্যানাজ' 
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চিন্তকে ' এইরূপে “বিতর্ক” ধ্যেয় বিষয়ে আরোহণ করায় ; 
“বিচার” নিমজ্জিত করিয়া রাখে $ “প্রীতি” স্ষুরিত .করে; নখ” 
সংগঠন করে' এবং “একাগ্রতা” নিবদ্ধ করিয়া রাখে। প্রথম 
ধ্যনি-চিত্তে” এই পঞ্চ ধ্যানাঙ্গ উৎপন্ন হইয়া! চিত্তের এমুন অবস্থা 
স্থজন করে ঘে, তাহাতে পঞ্চ নীবরণ উকি-ধঁকীর পর্ধ/স্ত অবকাশ 
পায় না। এ্ট ধ্যানাঙ্গের অন্ুবলে চিত্ত পঞ্চনীররণকে পরীক্ষা 
করে ও স্থালাইম্না দেয় বলিয়া! এবংবিধ চিত্তের নাম “ঝান” ব! 
“ধ্যান” । 

দ্বিতীয় ধ্যান-চিন্ত “বিতর্ক”-বন্ছিত। অর্থাৎ চিত্ত আলম্ঘনের 
সহিত স্থপরিচিত হওয়াতে, চিন্তরকে আলম্বনে পরিচালনার জন্য 

কোনপ্রকার : প্রচেষ্টা করিতে হয় না। বিন। বিতর্কেই চিত ধ্যানালম্নে 
একাগ্র হয়। 

তৃতীয় ধ্যান-চিন্ত বিতর্ক-বিচার জঙ্গদ্বয় বহ্জিত। অর্থাং 

বিতর্ক-বিচার উভয় অঙ্গের কাধ্য আর অনুভূত হয় না। ইহার 
অর্থ এই যে, চিত্ত ক্রমে অধিক দক্ষ হইতেছে। 

চতুর্থ ধ্যানে 'গ্লীতি, স্থুখ এবং একাগ্রতা মুখ্য থাকে। 
পঞ্চম ধ্যান 'গ্রীতি-বছ্দিত। উপেক্ষাই সখের স্থান অধিকার 

করে। নুত্রাং উপ্ক্ষা ও একাগ্রতাই পঞ্চম ধ্যান-চিত্তের মুখ্য অঙ্গ। 

আলম্বন হিসাবে পঞ্চবিধ ব্ূপ চিত্তের কোন পার্থক্য নাই। 
শুধু ধ্যানাঙ্গের ক্রমিক বিবর্জনান্ুসারেই রূপ-চিত্ত পঞ্চবিধ হইয়াছে। 
উপচারের অবস্থায়ও স্ত।ান*মিদ্ধের অপগমনে বিতর্ক, বিচিকিৎসার 
অপগমনে বিচার, ব্যাপাদের অপগমনে গ্লীতি, ধদ্ধত্য-কৌকৃত্যের 
অপগমনে স্থুখ এবং কামছন্দের অপগমনে একাগ্রতা ধ্যানাঙ্গের 

আকারে উৎপন্ন হয়্। যখন চিত-চৈতসিক সর্ববতোভাবে প্রতিভাগ- 
নিমষিতে পিক ও নিমঙ্জিত হয়, চিত্তের তৎকালীন অবস্থার 
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নাম “অর্পণ” । অর্পণ! পুর্ণ সমাধির অবস্থা । : এই অবস্থায় চিত্ত 
সম্পূর্ণ জাগ্রাত থাকে, কিন্ত বহিরিজ্ড্রিয় নিক্কিয় হয়; অর্থাৎ, চক্ষু, 
শ্োত্র, আপ, জিহবা! ও কায়, তাহাদের আলম্বন রূপ, "শব্দ, গ্রন্ধ, রস ও 
স্প্রতব্যের সহিত সশ্মিলিত হইলেও মনক্ষারের অভাবে “স্পর্শ”.উৎপন্ন 

হয় ন।।* এইরূপ একাগ্রতা দ্বারা চিত্ত অতীব শক্তিশাঙ্গী ও অতাঁৰ 
তীক্ষ হয়। এবং পদার্থরাজির ঘথা-ম্বভাব অর্থাৎ অনিত্য-ছৃহখ-অনাত্ম 
স্বভাব দের্দীপ্যমান হয় । তন্বারা “প্রজ্ঞা” উৎপন্ন হয়। প্রজ্ঞা 
দ্বারাই তৃষ্ণাক্ষয় সম্ভব হয়। র্নপধ্যানের উদ্দেশ চিন্তকে শক্তিশালী 
কৃরিয়। প্রজ্ঞা-লাভের জন্ত উপযোগী করা । নতুবা শুধু ধ্যান 
হিসাবে ইহা মূল্যবান নছে। চিত্তকে একাগ্র ও তীক্ষ করিয়া 
যথান্ভুত দর্শনের উপযোগী করিতে পারে বলিয়াই বূপাবচর ধ্যান 
মুল্যবান । রূপাবচর ধ্যানে দেব-জন্ম-লাভ ইত্যাদি বৌদ্ধ-ধর্মের 

লক্ষ্য হিসাবে অপ্রধান বিষয়। কারণ বৌদ্ধের লক্ষ্য “নির্র্ব।ণ"* | 
রূপাবচার ধ্যান “শমথ"”, কিন্ত এই শমথ ধ্যানজ পরিশুদ্ধ, শক্তিশালী ও 

তীক্ষ চিত্তে যদি কেহ, রূপ-সম্পন্ন, বেদনা-সম্পন্ন, সংজ্ঞা-সম্পন্প, সংস্কার- 
সম্পন্ন, বিজ্ঞান-সম্পল্প যাহা কিছু উত্পপন্ন হয় সেই সমস্তকেই 
অনিত্য, ছঃখ, অনাত্মের আকারেই বিশুদ্ধ জ্ঞানের সহিত দর্শন 
করেন এবং সেই সেই “বিবয়” হইতে চিত্তকে ফিরাইয়। এনির্ববাণে 
কেন্দ্রীভূত করেন, তবে তিনি বুঝেন “ইহাই শাস্তি, ইহাই উত্তম ! 

যেমন সমস্ত সংস্কারের ( মনোবৃত্তির ) নিবৃত্তি, সমস্ত উপধির পরিত্যাগ, 
তৃষাক্ষয়, বিরাগ, নিরোধ, নির্বাণ” । কিন্তু তাহার সেই শান্ত 
অবস্থার প্রতি যদি তৃষ। উৎপর হয়, তবে তিনি নির্ধাণালস্বন 

গ্রহণ করিতে পারেন না। তাহার বিপাকে রূপ-লোকে জন্ম গ্রহণ 
করেন মাত্র। 

বূপান্চন্ম ন্বিপাক-চিন্ত-_-৬--৯০ $£- কামাবচর চিত্ত 
কুশল ও অকুশল বিধায় ইহার বিপাকও কুশল ও অকুশল ছিবিধ |. 
কিন্ত রূপাবচর চিত্ত সর্বদা কুশল বলিয়। ইহার বিপাকও সর্বহদ! কুশল 
জাতীয়। 
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কামাবচর 'কুশল নুযোগ অনুসারে -এক সময় ব! অন্ট সময় 

বিপাক প্রদান করে। কিন্তু রূপাবচর কুশল . প্রবল - শক্তিশালী 
বলিয়া! পরবর্তী, জন্মেই বিপাক প্রদান করে। ইহ কুশল গুরু- 

কর্দের বিপাক, এজন্যই কর্মজীবনে ও ফলোত্পত্তি-জীবুনে, কোন 

আন্তর (ফাক ) নাট । এই প্রকারে রূপাবচর “কুশল কর্ল-প্রদানে 
অন্তর রহিত বলিয়া ইহ! “আনন্তরিক কুশল” । ইছু] দ্বার দেব- 
ভূমিতে জন্ম হয়। পঞ্চম-ধ্যান-বিপাক “বুহৎ-ফল”,) “অসংজ্জ- 

সবা” ও পঞ্চবিধ শুদ্ধাবাসে প্রতিসন্ধি। অন্যান্য ব্পাকের ন্যায় 

এই বিপাকও স্বতঃ উৎপন্ন হয়। 

বূপাব্চক্ ভ্রিযক্সা1-চিত্ত---৯১ ১৫ 2__অর্থতের চিত্ত-সম্ভতি 

অন্ুশয় রহিত 'বলিয়। তাহারা যখন রূপাবচর ধান করেন তখন 

'ক্ভাহাদের সেই কিপ-ধ্যান-চিত্ত এই ক্রিয়া চিত্তের আকারেই উৎপন্ন 

হয়। সেইঞ্জন্য ক্রিয়।-চিন্বকেও কুশল-চেত্তের সায় দেখায় । 

স্পর্শাদি চৈতসিক রূপ ধ্যান চিত্তে বিষ্ধমান থাকিলেও পঞ্চ 

নীবরণের বিদুরণকারী বিতর্কাদি ধ্যানাঙ্গ চৈতসিকগুলি মাত্র উল্লেখিত 

হকঈয়াছে। 

বূপাবচর চিত্তের সংক্ষেপার্থ বর্ণনা সমাপ্ত । 



৩.। অবূপাবচর চিত । 

অরূপ সন্বগণের চিত্তের অনুরূপ অবস্থা এই মনুষ্য লোকে 
মন্ুয্যগণ স্ব স্ব চিত্তে উৎপন্ন করিতে পারেন। ইহাও ধ্যান-চিন্ত 

এবং ইহার গসলম্বনও প্রজ্ঞপ্তি। .এই চিত্ত পঞ্চম ধ্যানিক ; স্থৃতরাং 

ইহার, সুখ্য অঙ্গ উপেক্ষা ও একাগ্রতা । রূপাবচর ধ্যানে সুদক্ষ 

যোগীই অরূপধ্যান-চিন্ত উৎপাদনের জন্য চেষ্টিত হইবার অধিকারী । 

অন্ধপাব্চন্ন স্কুশল-_১-৪ £5 আকাশের অস্তিত্ব ও 

বিশালতা আমরা চন্দ্র, স্ূর্য্যাদির দ্বারাই অনুভব করি। যাহার 

অন্ত নাই অর্থাৎ উৎপত্তি ও ধ্বংস নাই তাহাই অনন্ত । আকাশ 
উৎপত্তি ও বিলয়হীন বলিয়৷ আকাশও অনস্ত। এই অনস্ত আকাশকে 

ভাবলম্বন করিয়৷ যে কুশল চিন্ত উৎপন্ন হয় তাহাই “আকাশানন্তায়তন 
কুশল-চিন্ত”। এখানে “আয়তন” শবে “আলম্বন” বুঝাইতেছে। 
এবং “অনভ্ত” এই বিশেষণটির পরনিপাত হইয়াছে। 

রূপাবচর পঞ্চম-ধ্যান লাভ করিবার পর ধ্যানী যখন 
পারেন বে, শারীরিক হঃখ-দৈন্ত শরীরের অন্তিত্ব হেতু, তখন তিনি 

রূপে বিরাগী হন। এমন কি ধ্যানের রপাবলম্বনকে পর্যন্ত বিরক্তির 

চক্ষে নিরীক্ষণ করেন। এই প্রকারে বূপাকর গ্যানের স্থুলত৷ 
বুরিতে পারিয়া, তিনি অব্ূপ-ধ্যানে মনোযোগী হন এবং “অনন্ত 

আকাশকে" ধ্যানের আলম্বন করেন। সর্ববিধ রূপ-সংজ্ঞ! (প্রতিভাগ- 

নিমিত্ত ) সম্পূর্নরূদ্প অতিক্রম করিয়া, প্রতিঘ-সংজ্ঞায় ( শ্রোত্র, আগ, 

জিহ্বা! ও কায়-বাস্ততে ঘে যে আলম্বন প্রতিহনন করে তাহাদিগেতে ) 
মনস্কার যুক্ত না করিয়া--শুধু “অনন্ত আকাশ” € প্রজ্ঞপ্তি) ধারণ! 

সি 
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লইয়া, চিত্তকে অনম্ত আকাশের সহিত একীভৃত করিয়া কালবাপন 

করেন। এইরূপে অনন্ত আকাশকে আলম্বন' করিয়া অরূপ-্ধ্যান 
করিতে হইলে, . পৃর্বিকত্যাকারে রুপাবচরের “করুণা-ধান” করা 

বিধেয়। ক্লারণ করুণ! চিত্তকে অপরের ছুঃখ অপনোনননার্থ তন্ময় 
করিয়া আমিহ 'হইতে মুক্ত করে। অরূপধ্যান-চিত্বে আমি্ব নাই, 
ছবৈত ভাব নাই, আত্ম-পর ভেদজ্ঞান নাই। 

আকাশ অসীম, আকাশ অনন্ত, আকাশ সর্বত্র, প্রত্যেক 

কিছুতে আকাশ বিদ্তমান। মেঘান্তরালে আকাশ, গ্রহ-নক্ষব্রাবলীর 
মধ্যে আকাশ, দেহের প্রতি লোমকুপে আকাশ। তৎপর ধা'নীর 
মনে হুয়, মেঘ অস্তহিত হইয়া! গিয়াছে, নক্ষত্রাবললী নিবিয়া। গিয়াছে, 
সসস্তার পৃথিবী" অনুশ্য হইয়। নিয়াছে, নিজেও আকাশে লীন 

হইয়! গিয়াছে, শুধু অনন্ত আকাশ, নিরাকার শৃন্যই চিন্ত অধিকার 

করিয়। আছে। ইহ! “আকাশানস্তায়তন কুশল চিন” । 

“বিজ্ঞানানন্ত” ধ্যান করিবার পুর্নের্ রূপাবচরের “মুদিতা-ধ্যান” 
দ্বার। চিন্ত;ক দফ কর কর্তব্য। বিজ্ঞান ব চিত্তের উৎপত্তি-বিলয় 

আছে। এই অর্থে বিজ্ঞান সাস্ত হঈলেও অনস্ত আকাশকে আলম্বন 

করাতে, ইহাকে অনন্ত বলা হইয়াছে। চিত্ত অনস্ত আকাশের সহিত 

নিঙ্ছকে একীভূত করিবার পর সেই অনস্ত আকাশময় “অনস্ত চিত্তকে” 
আলম্বন করিয়। ধ্যান' করে। ইহা! “বিজ্ঞানানস্তায়তন কুশলচিত্ত”। 

তৎপর .মনে করে যে, এই অনন্ত 'চত্তও “কিছু না” ইহার 

ভগ্াংশও জবশিষ্ই নাই, অর্থাৎ ইহ। অবিদ্ধমান। এই ধারণা, চিত্তের 
এই অবস্থা “আকিঞ্চনায়তন কুশল চিত্ত” । ক্রিঞ্চনের (কিছুর) 
অভার অকিঞ্চন। অকিঞ্চনের ভাব “আকিঞ্চন”। 

এই তৃতীয় অগ্ধপ ধ্যান কুশল চিত্তের শান্ত ধীর অবস্থাকে -__ 
যাহা! সংজ্ঞাও নহে, অসংজ্ঞাও নহে তাহাকে --অবলম্বন করিয়। 
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চিন্ত ধ্যান-মগন হয়। উহা “নৈবসংজ্ঞানাসংজ্ঞায়তন কুশল চিত্ত” । 

ইহাই চতুর্থ অরূপ ধ্যান কুশল চিত্ত। 

রূপাবচর পঞ্চবিধ ধ্যানে আলম্বনের কোন পার্থক্য আবস্টক 

করে না।* একবিধ আলম্বনেই পঞ্চবিধ ধ্যান উৎপর্প হইতে পারে। 
পৃথিবী কৃৎন্কে কিংবা অন্য কোন কৃতস্রকে বা শ্বাস-প্রশ্বাসকে 

আলম্বন গ্রহ করিয়। প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম 
ধ্যান-চিন্ত উৎপন্ন কর! যায়। স্থতরাং রূপাবচর পঞ্চবিধ ধ্যানের 

পার্থক্য এই 'আলম্বন-হেতু নহে ; ধ্যানাঙ্গের ক্রমিক বিবর্জন হেতুই 
ইছা! পঞ্চবিধ। কিন্ত অরূপাবচর চিত্তে ধ্যানাঙ্গের বিবর্জনত! 
নাই, এইজন্য চিন্তসমূহ সর্ব! পঞ্চম ধ্যানিক এবং উপেক্ষা ও 

একাগ্রতাই ইহাদের ধ্যানাঙ্গ। এই অরূপাবচর ধ্যান চিত্তের 

আলম্বনের পার্থকা হেতু ইহ। চত্ুধিধ। কিন্তু কুশল, বিপাক ও 

ক্রিয়। ভেদে দ্বাদশ-বিধ। ইহার আলম্বন ছুই প্রকারে ব্যবহাত 

হয় £-- (১) অতিক্রমিতব্য ও (২) আলম্দিতব্য। প্রথম অরূপ 
ধানে রূপাবচর পঞ্চম ধ্যানের আলম্বন অতিক্রমিতবা এবং সেই 

আলবন হইতে উদঘাটন-লন্ধ “অনন্ত আকাশ” আলন্ঘিতব্য। 

খিতীয় অরূপ ধ্যানে প্রথম অরূপ ধ্যানের আলম্বন “অনন্ত আকাশ” 

অতিক্রমিতব্য এবং প্রথম “অরূপ-বিজ্ঞান” আলম্বিতব্য। তৃতীয় 
অরূপ ধ্যানে উক্ত প্রথম “অরূপ-বিজ্ঞান”গ অতিক্রমিতব্য এবং 

তাহার নাস্তি-ভাব -_-“আকিঞ্চ*”-- আলম্ঘিতব্য। চতুর্থ অনূপ 

ধ্যানে এ নাস্তি-ভাব বা “আকিঞ্চন” অতিক্রমিতব্য এবং এ 

নাস্তিভাব বা আকিঞ্চম আলম্বনোৎপন্ন শাস্তভাব--তৃতীয় অরূপ 
ধ্যান-চিত্ত আলম্বিতব্য। চিত্তের এই শান্ত অবস্থা স্থল সংজ্ঞাও 
নহে, হুম্প অসংজ্ঞাও নহে। চিত্তের এইরূপ অবস্থা চতুর্থ অরূপ 
ধ্যান কুশল চিত্ত। | 
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অন্ধপানচন্ম বিগাক-চিত্ত--৫--৮ 85 অরূপাবচর 

বিপাক চিত্ত ধ্যানাঙ্গ ভেদ অরূপাবচর কুশল চিত্তেরই অনুরূপ ;-- 
উপেক্ষা "এবং একাগ্রতা মুখ্য ধ্যানাঙ্গ । 

" অন্লপান্চন ভ্রিলক্লা-চি --৯--১২ £_ অরূপাবুচর ক্রিয়া- 
চিন্ত অরতের চি্ব; অর্থতেরা যবধন অরূপ-ধ্যান করেন তখন 

ভাহাদের নিরনুশয় চিত্ত-সম্ভতিতে এই ধ্যান-চিত্ত কুশলর্চত্ত না হইয়। 
ক্রিয়।-চন হইয়া উৎপন্ন হয়। 

আরূপাবচর চিন্তর সংশ্ষপার্থ বর্ণন সমাঞ্ু। 

রূপারপ লোকংদির কোন প্রকার ভৌগপিক অবস্থান আছে কিন! 

এবং তথ|য় এবংধিধ সব বিদ্যমান আছে কিন। এই প্রপ্ন ম্বতঃই মনে 
উদ্দিত হঘ। কিন্তু যদি স্ুস্থচিত্তে প্রত্যবেক্ষণ কর। যায়, তবে ইহ। 
স্পষ্টার্ভুত হয় যে এই জড-জগতে জীবের ক্রুমোন্তি তাহার চিত্তের 
ভ্রমোন্গতি অন্সারেই সংসাধিত হইয়া আসিতেছে । অভিধশ্ম-পিটক চিত্তের 

ক্রমোন্নতি প্রদর্শন করিরাছে। তদান্তষর্ষিক জীবের শ্রেণী ভাগও উল্লেখ করিয়াছে । 

পবলোকগত স্থবির আনন্দ টৈরেয় মহোদয়ের শিপ্ ডাক্তার রষ্ট তাহার 
“176 20015 0৫6 001750108151655” নামক অতি উপাদেয় গ্রন্থে (যাহ। 

“ধম্ম-সঞ্্রণির” মশ্মানবাদ ) বলিতেছেন £__ 

77161217090 76105 2 0776 চ121591565 200 025 2162 

120706 ০ 501591-127)024501090100511955, 08 ০076 85 ৪ 9150015 

8) 66 17799151500 501617650৮0 10555 811 115 20052211012 00 

16 51100 ০01 2 09৮/ 0131925 012 1515 621. 0৮0 075 

11070179777160551 25001007790 01511052020 1700 20019921০09 

18৮5 8110 হামিনা 1059৩, 106 013৬1009, 

111777 90161715ি0 190০1 5 9০91707 10 পু 105021198 0111 
131005/19086 01 6 811159159 ডি:808:305. [10 055 7300011017010951 

017)5-50216 17721010170 15 2৮ -05 ৮617 06211011080 15 
35515061306 07 ঠযও 2০010. 

72০ ১ 2০5৫৯ 1৮001, 

] ই. 55 0. 1)ত চিত চাও ই, হত 0 ১ তে, 

1. 1২০0 1571170153, 



৪1 লোকোতির চিত্ত । 

০লাঢকাতক্স কুন্পল চিত্ত--১--৪ £ কামাবচরু, রূপা- 
বচর, অরূপাঁবচর এই' তিন ভূমির কুশল কর্ম চ্যাতি-প্রতিসন্ধির 
আকারে অনিতূ. ও অনিশ্চিত জীবন প্রবাহকে দীর্ঘ করিয়া! থাকে । 
কারণ, কুশল-কর্ঘ-বলে ইহা জন্ম-মরণশীল জীবন-সঞ্চয়। লোকোত্তর 
চিত্ত কিন্তু এই সঞ্চয়ের অপচয় করে, অর্থাৎ পৌনঃপুনিক 
জন্ম-মৃত্যুকে নিরোধ করে। 

কামাবচর চিন্ত উপচার সমাধির মধা দিয়! যেই প্রণালীতে 

রূপাবচর ধ্য/ন-চিন্তে উন্নমিত হয়, সেই প্রনালীতেই উহা! লোকোতর 

মার্গ-চিত্তে ও ফল-চিত্তে উন্নমিত হয়। ভবাঙ্গ স্রোত' ছিন্ন হইবার 

পর কামাবচর “সৌমনস্য সহগত জ্ঞান-সম্প্রযুক্ত কুশল-চিত্ত” 
জবন-স্থানে চারি চিন্তক্ষণ বা তিন চিত্তক্ষণ ভবিত হয়) _মন্দ বা 

ক্ষিপ্র বুদ্ধিসম্পন্ন পুরুষ হিসাবে। গোত্রভূ-জবন নির্ববাণালম্বন 
গ্রহণ করে; এবং পৃথগ্জন-গোত্র পরিত্যাগ করিয়া লোকোত্তর- 
গোত্রে আবপ্তিত হইলে মার্গক্ষণ উতপন্ন ও নিরুদ্ধ হয়। এইঙ্রণে 

(১) ছু'খ-সত্য প্রকটিত হয়, (২) আত্মবাদ, শীল-ব্রত-পরামর্শ, বিচিকিৎস। 
ধ্বংস হয়, (৩) নির্বধাণ প্রত্যক্ষীভূত হয়, (৪) আষ্টাক্ষিক মার্গের অগ্ুশীলন 

হয়। অন্ধকার রাত্রিতে বিদ্াদ্বিকাশে যেমন ভূমি, নদী, আকাশ, 
পর্ববত যুগপহ ক্ষণমান্্র নয়ন-গোচর হয়, তেমনি এই চিন্তক্ষণে এই 
চারি বিষয় চারি সত্যের আকারে যুগপৎ ক্ষণমাত্র। প্রকটিত হয়। ইহা 
“ত্রোতাপত্তি-মার্গ-চিত্ত*। এচিত্ত নির্বধাণ-সুখী শ্রোতে পতিত, 
স্থততরাং ইহার অপায়-গতি নিরুদ্ধ/+--ন্থগতিই নুনিষ্চিভ বিষয় হয়। 

এজন্য আ্োভাপন্ন দসন্বোধি-পরায়ণ” । 
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লোকোত্ধর চিদ্বের ক্রমোন্নতির, অবস্থা চারিটি ক্রমোল্নত স্তরে 
বিভাগ , করিয়! প্রদণিত হরাছে। তদন্ুসারে' ইহা চারি মার্গ। 
যথা কোতাপভি-মার্গ, সকুদাগামী-মার্স, অনাগামী-মার্গ ও অর্থৎ- 
মারগ। মার্গ অর্থ পথ, উপায়। অর্থকারেরা, বলেন-*; “কিলেসে 
মারেন্তে। গস্কতী'তি মগ্গো”। অর্থাৎ যেই উপায়ে চিগের ক্রেশ- 
সমূহকে ক্ষয় করিতে করিতে ক্রমোক্পতির পথে অগ্রসর হওয়া 

যায়, সেই উপায়ই মার্গ। এই মার্গ বা উপায় অনুশীলনের 
অবস্থা । এই চারিস্তর বিশিষ্ট মার্গের প্রথম স্তর আ্রোতাপত্তি 
মার্গ। ইহা! ছারা এই বুঝায় যে, চিত্ত নির্ধবাণাভিমুখী স্রোতে 
পতিত অর্থাৎ চিত্ত ইহার লোকীয় ধর্্মাভিমুখী-ভাব পরিহার 
করিয়া এখন লোকোত্তরাভিমুখী হইয়াছে। শ্রদ্ধা, স্যতি, বীর্যা, 
সমাধি, প্রজ্ঞা, প্রভৃতি বোধি-পক্ষীয় ধর্মের অনুশীলনে যখন চিন্তে 
মিথ্যাদুষ্টি ও বিচিকিৎস৷ পুনরুৎপত্তি-শক্তি-হীন হইয়া ধবংস হয়, তখন 
তাহাকে “স্তরোতাপন্ন” বা এই নির্ববাণাভিমুখী স্রোতে পতিত পুরুষ 
বল! হয়। অর্থাৎ চারি “দ্ৃপ্টিগত সম্প্রযুক্ত লোভ-চিন্ত” ও “বিচিকিৎস। 
সম্প্রযুক্ত মোহ-চিত্ত” এই পঞ্চ তকুশল চিত্ত শ্রোতাপন্নের নিকট 

আর কিছুতেই উৎপন্ন হয় না। উহারা সম্প্র্ণ ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়া 

যায়। কিন্তু কামরাগ ও বাপাদ অর্থাৎ দৃষ্টিগত বিপ্রযুক্ত লোভ-চিন্ত 
এবং প্রতিঘ-চিন্ত উৎপন্ন হইতে পারে । এবংবিধ অন্তরশীলিত চিন্তের 
অবস্থা ভ্রোতাপত্বি-ফল-চিত্ত। আ্রোতাপন্ন সেই জন্মে দ্বিতীয়-মার্গ লাভ 
না করিলে অনধিক সাতবার পর্যাস্ত কামলোকে জন্ম গ্রহণ করেন। 

তৎপর শ্রদ্ধাদি কুশল ধর্মের গাঢ় অনুশীলনে উহারা পটু 
হয়ঃ তদ্বারা কামরাগ ও ব্যাপাদ তন্ুভূত হয়, ক্ষিন্ত সমুচ্ছিন্ন হয় 
না, অর্থাৎ দৃষ্টি বিপ্রযুক্ত লোভ-চিত্ত এবং প্রতিঘ-চিন্ত ক্ষীণভাবে উৎপর 
হইলেও তাহাকে কায়কর্্ে বা বচী কর্দে পরিচালিত করিতে পারে না। 
তাহার ফল স্বরূপ এই দ্বিতীয় মার্গাধিকারীকে মরণাস্তে একবারমাত্র 
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কামলোকে জন্ম গ্রহণ করিতে.হয়। এজন্য তাহার নাম “সকুদাগানী:, 
অর্থাৎ সকুৎ' (একবার ) আগমনকারী । 

শ্রদ্ধাদি যখন অন্থশীলনে পটুতর* হয় তখন উহার! কামরাগ 
ও ব্যাপার্দ সমুচ্ছি্ করিয়! ফেলে। তখনও কিন্ত ঈ্প-রাগ ও 
অরূপ-রাগ, মান-ওদ্ধতা-অবিদ্যা নিঃশেবিত রূপে বিদূরণ করিতে সক্ষম 
হয় না; তাঁহারা ক্ষীপভাবে চিত্ত-লন্ততিতে বিদ্ধমান থাকে । কিন্ত 
কামর্গ ও ব্যাপাদের সম্পূণ ধ্বংস কামলোকে জন্ম গ্রহণ নিরোধ 
করে। ভাহাতে তিনি তৃতীয় মার্গে উন্নীত হন এবং “অনাগাষী” 
নাহম- কথিত হন। অনাগামী যদি পঞ্চম-ধ্যানী পুরুষ হন, তবে 
চ্যুতির পর শুদ্ধাবাসেঃ অথবা! নিয্তর ধ্যান-সম্পাদনে নিম্নতর 
ব্র্মলোকে প্রতিসন্ধি গ্রহণ করেন। তিনি কাম লোকে আগমন 
করেন না বলিয়াই “অনাগামী” । 

অনুশীলনে যখন শ্রন্ধাদি বোধি-পক্ষীয় ধশ্ম পটুতম হয়, 
তখন জ্ঞানও পটুতম হয় এবং চতুর্থ মার্গের অনুশীলন সম্পূর্ণ 
হয়। তাহার ফল স্বব্ধপ সমগ্র পাপধর্দ্ম পুনরুৎপত্তি-শকি-হীন 
হইয়া মূলোচ্ছি্ন হয়; __সমুতপাটিত হয়। সমস্ত রেেশ-অরি 
এইূপে হত হওয়ায় এখন তিনি “অর্থৎ”। তিনি বুঝিতে 
পারেন তাহার পুনজন্ম রহিত হইয়া গিয়াছে, ব্রহ্ধচর্যা-জীবন 
যাপিত, করণীয় সম্পাদিত, এতদূষ্ধে আর কিছু নাই; ইহা! 
অন্ন্তর ! ইহা লোকোত্বর ! ইহা অচল! শান্তি! ইহাই নির্ববাগ ! 

ফল-চিভ--৫--৮- £- মাগচিত্ত অনুক্গীলনের অবস্থা 3 
ফল-চিত্ত অন্ুশীল্নিত অবস্থা । মাগ-চিত্তের অন্ুক্রমে ফল-চিত্তও 
চতুবিধ। লোকোন্তরে ক্রিয়া-চিত্ত ধর! হয় নাই। মাগচিস্ত এক 
ক্ষণিক। অর্থতের নিরমনুশয় চিত্ব-সম্ভতিতে লোকোত্তর ফল-জবন 

কুশল-ক্রিয়া-ছবনের ম্যায় উৎপন্ন ছুয়। এইজন্তড পৃথক ক্রিয়া 
জবন পরিগণন! করা হয় নাই। 

লোকোত্তর চিত্তের সংক্ষেপার্থ বর্ণন সমাপ্ত । 
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অনুগীলনী 

অভিধন্দ ও ইহার আলোচা বিষয় সম্বন্ধে কি জান? এবং 

কি ভারে" ইহা আলোচিত হইয়াছে? 

বাবহারিক সত) ও পারমাথিক সত্য কি? পারণাথিক সত্য-জ্ঞান 
লাভের আবশ্তকত। কি £ 

চিত্ত বলিতে কি বুঝ? ইহার প্রাতিশবগুলি এবং প্রত্যেকের 

লক্ষণ বল? ভূমি অর্থ কি? তদন্ুসারে চিত্ত বিভাগ কর "ও বর্ণন কর। 

“অকুশল” বলিতে কি বুঝ? ইহার হেতু কি কি? প্রতোক 
অকুশল, হেতু হইতে ঘে যে চিত্ত উৎপন্ন হয় তাহাদের সংখ্য। ও নাম বল। 

লোভমূলক চিন্ত্তর উৎপত্তিক্রম বর্ন কর। তাহার! সম-শক্তি সম্প 
নহে কেন? তাহাদের বলিষ্ঠতার ক্রম প্রদর্শন কর। 

সসাংস্করিক ও অসাংক্কারিক চিত্তে প্রভেদ কি? 

লোভমূলক কর্ম কি কি? তাহাদের সহিত লোভমূলক চিত্তের 
সম্পর্ক কি? 

দৃষ্টি বগিতে কি বুঝ» “দৃষ্টিগত বিপ্রযুক্ত”প লোভ-চিত্তের একটি 

দন্ত দাও। লোভ ভিন্ন অন্য মূলক চিত্তে দৃষ্টি উৎপন্ন হয় না কেন? 

লোভ-চিত্তে "মান চৈতসিক কখন যুক্ত হয় ? দৃষ্টান্ত দ্বার! বুঝাইয়! দাও। 

লোভ-চিত্ত দমন করিবার উপায় কি? 

প্রতি শবের অর্থ কি? ইহার সহিত দৌর্শনস্যের প্রভেদ ও 

সানু বন কর। 

খেষ-মূলক চিত বেদনা অনুসারে বিভাগ কর! হম নাই কেন? 
 ছেষোৎপত্তির কারণ কি? ইহার দূরীকরণের উপায়ইব। কি?" 

১৩। ঘে্মূলক অকুশল কর্ম কি কি? উহাদের. সহিত দ্রেষ-চিত্তের 
সম্পর্ক কি? প্রীণিবধ কি লোভহেতুক ?. অভিমত প্রমাণিত কর। 
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মঅভিধন্মার্থ-সংগ্রহ। ৪৯ 

মোহ-মূলক চিত্তের ক্ষণ কি? মোহ-চিত্বে “ওদ্ধত্যের* বিশিউটতা কি? 
এই চিত্তে বেদন। ও সংস্কারের পার্থক্য নাই কেন? 

মোহ-মূলক চিত্ত গ্রতিসদ্ধি প্রদান করিতে পারে কিঃ জোমার 
উত্তরের কারণ দেখাও। মোহ ধ্বংসের উপায় কি ৪, 

লোভ-চিত্তের উপেক্ষা-বেদন! ও মোছ-চিত্তের উপেক্ষা-বেদনা কি একই 
কারণ-সন্ভৃত £ উত্তর সমর্থন কর? 

লোভ, দ্বেষং মোহের অকুশলতা ও ক্ষয়শঈীলতার তারতম্য সম্বন্ধে 

কি জান £ 

লোবীয় চিত্ত € লোকোত্র চিত্তের প্রকৃতিগত পার্থকা কি? 

অহেতুক চিত্ত বপিতে কি বুঝায়? ইহাদের শ্রেণীভাগ কিরূপ ? 

প্রতোক শ্রেণীতে তাহাদের সংখা। ও নামগুলি উল্লেখ কন্ু। 

“আবর্তন-চিত্ত” কাহ।কে কহে? “দ্বিপঞ্চ-বিজ্ঞান” বলিতে কি বুঝ? 
সম্প্রতীচ্ছ চিত্তের বাস্ত্র ও আলম্বন কিরূপ? সন্তীরণ চিত্রের কৃত্য কি? 
“পঞ্চদ্বারাবর্তন-চিত্ত” ও “মলোদ্বারাবর্তন-চিত্ত” বলিতে কি বুঝ 2 

কায়-বিজ্ঞানের বেদনা মন্বদ্ধে যাহা যাহ। জান বর্ন কর। 

“বিপাক” বলিতে কি বুঝায়? পূর্বজন্মকৃত কুশলাকুশলের “অহেতুক 

বিপাক-বিজ্ঞান” মামাদের বাস্তব জীবনে কখন ও কিরূপে উৎপন্ন হয় দৃষ্টান্ত 

দিয়! বুঝাইয়া দাও। এবং তাহাদের মধ্যে কোন্ কোন্টি প্রতিসন্ধি 

টায় ও কোন্টি কিরূপ প্রতিসন্ধি ঘটায় তাহাও বর্ণন কর। 

হুমিতোৎপাদ-চিন্ত লন্বদ্ধে যাহা! জান বল। 

“কুশল-চিন্ত” বলিতে কি বুঝা? ইহার হেতু সম্বন্ধে কি জান ? 

মহাকুশল-চিত্তের সখা! কতঃ এই সংখ্যার কারণ কিঃ 

জান-সম্প্রযুক্ত ও জান-বিপ্রধুক্ত বলিতে কি বুঝা? 
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অভিধর্মর্থ-সংগ্রহ ৷ 

কুশল চিত্তের বলবত্ত। সন্ন্ধে কি জান ০ 

কাঁমাবচর “কুশলকে “মহাকুশল” বল হয় কেন ৪ 

রূপ চিত্তের উৎ্পত্তি-প্রণালী বর্ন কর। 

ধ্যানাঙ্গ বলিতে কি বুস্ব ৯ কি গুণে হুহার। ধ্যানাঙ্গ? প্রীতি" ও 

“স্থখে” পার্থক্য কি৯ প্রত্যেক ধ্যানাঙ্গের প্রতিপক্ষ ,বর্ণন কর। 

রূপ-ধ্যান-চি-ত্ত ও অরূপ-্ধ্যান-চিত্তে পার্থক্য ও সামঞ্জন্ত কিঃ 

ক্রিয়।চিত্ত বলিতে কি বুঝ? 

ব্ূপ-চিত্ত ও অন্প-চিত্তের সাধারণ নাম “মহদগত চিত্ত” কেন ৪ 

মহদগত ধানের আবশ্বকতা বর্ন কর। তৃষ্জাক্ষয়ের পক্ষে বরূপারূপ 

ধ্যান ফি সচ্ছাধা করিতে পারে ৪ ইহারা লোকীয় কেন ৮ 

অরূপ-ধ্যানের আলম্বন সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ পিখ। 

অরূপ-ধটান অন্গশীলনের পূর্বে ন্ধপাবচরের “করুণা” “মুদিতা" 

“উপেক্ষা” ধ্যানে দক্ষত। অজ্জনের আবশ্তকত। কি? 

লোঞ্খণততর চিত্ত বলিতে কি বুঝায়? ইহার কম্ুটি মার্গ এবং কিকি? 
প্রত্যেক মার্গের নামকরণের সার্থকত। প্রদর্শন কর। 

৩৬। বিভিন্ত্র শ্রেণীর শ্রেতাপরের বিষয় কি জান 2? “দেব-কুলংকুল শ্রেত।পক্ন” 

“মনুষ্ কুলংকুল স্েভ।পম" বলিতে কি বুঝায় ? 

সরুদাগামী কাম-ভবে প্রতিসদ্ধির কারণ কি £ 

অন।গ।মীকে উত্ধস্রোত। বলা হয় কেন, লোকোন্তরে ক্রিয়াচিত নাই কেন? 

অহ্তত প্র্ির পরন্ম। নিজ্জ-সম্বন্ধে অর্ততের কিরূপ জ্ঞান হয়? “রতন- 

হ্ত্তের” যেই গাখায় অর্তের অবস্থা বণিত হইয়াছে ৪তাহ। আবৃত্তি কর। 

৮৯ প্র্1র চিত্ত বিরূপে ১২১ প্রক:র চিত্তে পরিগণিজ্ হয় ? 

ভূঁমিভেনে, জাতিভেদে, ঝুশল বিপাক ও ক্রিয়াভেদে চিত্তের শ্রেণী ভাগ কর! 

নিজের ব/বহারের জন্য চিত্তের একটি আন্ক্রমিক তালিক! প্রপ্ঠত কর 

এবং ভহা। কণ্ঠস্থ রাখ। 

৪৩। া্বারক-গাঁখাগুলি আবৃত্তি কর। 



দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ । 

শচতস্িক্ষ সংগ্রহ ? 

১। একত্র “উৎপত্তি”, “রোধ” চিত্তের সহিত ; 

এক" “আলম্বন”ত “বাস্ত””* একত্র গৃহীত। 
চিত্তসনে যুক্ত হেন বায়ান্নটি বৃত্তি. 
তা'রা সবে পাইয়াছে “চৈতসিক” খ্যাতি 

২? তভাহাতদক ০শ্রনীভ্ভাগ কি প্রকান্ ? 

(ক) সাত প্রকার সর্বব-চিত্ত-সাধারণ চৈতসিক £-_ (১) স্পর্শ, 

(২) বেদনা, (৩) সংজ্ঞা? হে) চেতনা, (৫) একাগ্রতা, 
(৬) জীবিতেন্দ্িয়। (৭) মনস্কার। ৃ 

(খ) ছয় প্রকার প্রকীর্ণ চৈতসিক :₹_ (১) বিতর্ক, 

(২) বিচার, (৩) অধিমোক্ষ, (৪) বীধ্য, ৫) শ্্রীতি, (৬) ছন্দ । 

এই তের প্রকার চৈতনিকের সাধারণ নাম “অন্ধঠ-সমান"” 

চৈতসিক । 

(গ) চৌদ্দ প্রকার অকুশল চৈতসিক £₹₹- (১) মোহ, 

(২) অন্ী, (৩) অনপত্রপা, €৪) ওদ্ধত্য;) (৫) লোভ, ৬) দৃষ্টি, 

(৭) মান; (৮) ছে, (৯) ঈব্যাঃ €১০) মাৎসধ্য, €১১) কৌকৃত্য ; 
(১২) স্ত্যান, (১৩) মিদ্ধ, (১৭) বিচিকিৎসা। 

(ঘ) উনিশ প্রকার শোভন-সাধারণ চৈতসিক ₹_ (১) শ্রদ্ধা, 

(২) স্থতি, €৩) হ্রী, ৫) অপত্রপাঃ॥ ৫) অলোভ, - (৬) অছ্ছেব, 
(৭) তত্রমধ্যস্থতা, (৮) কায়্-প্রশ্রন্ধি, ৯১) চিত্ত-গুশ্রব্ধি, (১০) কান্ধ- 
লদ্বৃভা, (১১) চিন্ত-লঘ্বুভা, ৫১২) কায্-স্বছুতা, (১৩) চিন্ত-ম্বহতা, 

(5১৪) কায়-কম্মন্যতাঃ €১৫) চিত্ত-কশ্ণ্যতা, (১৬) কায়-প্রগুণতা। 

(১৭) চিত্ত-গ্রগুণতা, (১৮) কায়-খজুতা, (১৯) চিত্ত-খজুত1। 
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€ঙ) তিন প্রকার বিরতি চৈতসিক £₹স্- (১) জম্যক্ বাকা, 

(১) সম্যক্ কর্ম, - (5) সম্যক্ আজীব। 

চে) ছুই প্রকার অপ্রমেয় চৈতসিক £-- 

(১) করুণা, (২) যুদিত৷। 
ছে) এক প্রকার প্রজ্ঞেন্দ্রিয় চৈতসিক ১ (১) শ্রজ্জেন্দরিয়। 

উপরোক্ত (ঘ) হইতে (ছ) পধ্যস্ত পঁচিশ প্রকার চৈতসিককে 

«শোভন চৈতসিক” বলা হয়। 

৩। ম্মারক-গাথা। এ পর্ধ্যস্ত আমর! পাইলাম £ 

অন্য-সমান তের, চৌদ্দ অকুশল, 

শোভন পচিশ সহ বায়ান সকল। 

€চভদসিতকক্ম সম্প্রতক্াগ 

এইসব চৈতসিক চিত্তের সহিত 

প্রত্যেকেই কি প্রকারে হয় সংযোজিত, 

সে বিষয় এইক্ষণ হ'তেছে বগ্রিত 

সাত চৈতসিক যুক্ত সর্ব চিত্ত সনে; 

ছয়টি প্রকীর্ণ যুক্ত যথাযোগ্য স্থানে ; 

চৌদ্দ চৈতসিক-যোগ অকুশল চিতে। 

শোভন সংযুক্ত হয় শোন্ডনের সাথেও 

৪1 প্রচ্ত্যক €চ5তসিক্ষ কত প্রকান্ম চিত 
সম্প্রস্ুক্ত হয £ 

, (১) এই সাত প্রকার সর্নবচিত্ত-সাধারণ চেতসিক ৮৯ প্রকার 
চিত্রের সঙ্গে উৎপন্ন হয়। 
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প্রকীর্ঁ-চৈতসিকের মধ্যে ৮ | 
(২) “বিতর্ক” শুধু ছি-পঞ্চ বিজ্ঞান-বঙ্জিত .কামাবচর চিত্ত: 

সমূহের মধ্যে এবং এগার প্রকার প্রথম ধ্যান-চিত্তে। _সর্ববশুদ্ধ 

পঞ্চাল- চিত উৎপন্ন হয়। (১) 

(৩) “বিচার” কিন্তু এ সমস্ত চিন্তে এবং এগার প্রকার . 

দ্বিতীয় ধ্যান-চিতে,__সর্ববশুদ্ধ ছধাট্ট চিত্তে উৎপন্ন হয়। 

(8) “অধিমোক্ষ” ছ্ি-পঞ্চ বিজ্ঞান ও বিচিকিৎসা-সহগত 

চিত্ত-বজ্দিত অবশিষ্ট আটাত্তর চিত্তে উত্পন্ন হয়। 

(৫) “বীধ্য” পঞ্চছারাবর্তন, দ্বি-পঞ্চ বিজ্ঞান, সম্প্রতীচ্ছ চিত্ত ও 
সম্ভীরণ চিত্ত বর্জন করিয়। অবশিষ্ট তিয়াত্তর চিন্তে উৎপ্ন হয়। 

(৬) দগ্ত্রীতি” দৌর্মনস্ত-সহগত চিত্ত, উপেক্ষা-সহগত চিত্ত, 
কায়-বিজ্ঞান ও চতুর্থধ্যান-চিত্ত বর্জন করিয়। অবশিষ্ট একান্ন চিত্তে 
উৎপন্ন হয়। 

(9) “ছন্দ” অহেতুক ও মোহ-মূলক চিত্ত বর্জন করিয়! 
অবশিষ্ট উনসত্তর চিন্তে উৎপন্ন হয়। 

৫। বগণিত ক্রম অনুসারে ছয় প্রকীর্ণ চৈতসিক বঙ্ছিত ও 

সংযুক্ত চিত্তের সংখ্যা যথাক্রমে £-_- 

ম্মারক-গাথা £-__ ছবত্রি, পঞ্চানন, ক্রমে একাদশ, যোল, 
সম্তর ও কুড়ি চিত্ত প্রকীর্ণ বিহীন। 
পঞ্চান্্, ছযাট্ চিত্ত আর আটাত্তর, 
তিয়াত্তর ও একান্ন আর উনসন্তর। 

প্রকীর্ণের সন্প্রয়োগ জেনো বরাবর। 

€১) বিতর্ক, বিচার ও গ্রীতি ধ্যানাঞ্গ বলিয়া তাহাদের' সম্প্রযুক্ত ছিত্ত-সংখ্যা। 
মেট চিত্ত সংখ্য। ১২১ গ্রহণে গণনা করা হইয়াছে । 



৫৪ অভিধণ্মার্থ-সংশ্রাহ 

৬ অক্কুশল €চতসিঢকক্ম সম্পপ্রচক্াগ ॥ 

(৮) ক।.দমোহ”, “অন্ী”, “অনপত্রপা”, “$দ্বত্য” এই 

চারি চৈতসিক , “সর্ব-অকুশল-চিত্ত-সাধারণ”। উহারা দ্বাদশ পারা 

চিত্তে উৎপন্ন হয়:। 

(৯) খ। “লোভ” অষ্টবিধ লোভ-সহগত চিত্তে, “দৃষ্টি” চারি 

দৃষ্টিগত সম্প্রযুক্ত চিভে, “মান” চারি দৃষ্টিগত বিপ্রযুক্ত চিতে 

উৎপন্ন হয়। ৮০ 

(১০) গ। “ঘ্বেষণ, “র্যা”, এমাৎসধ্য”,  “কৌকৃত্য” এই 

চারি প্রকার চৈতনসিক “গ্রতিঘ সম্প্রযুক্ত চিত্ুপ্য়েগ উৎপন্ন হয়। 

(১১) ঘ। “স্ত্যান”, “মিদ্ধ” পাঁচ প্রকার সসাংস্কারিক চিত্তে 

উঞ্পপন্ন হয়। 

(১২) ড। «“বিচিকিৎসা” বিচিকিৎসা-সহগত চিত্তে উৎপন্ন হয়। 

৭। স্মারক-গাথ। £___ সর্ববাপুণ্যে চারি চিত, তিন লোভ-মূলে, 

চারি ছেষ-মূলে, ছুই সসংস্কার হ'লে; 

বিচিকিৎসা বিচিকিৎসা-চিত্তের সহিত 

যুক্ত হয়; অন্ত সনে হয় না মিলিত। 

চতুর্দশ চৈতসিক এ পঞ্চ বিধানে, 

সম্প্রযুক্ত হ'য়ে থাকে অকুশল মনে। 

৮৮ ০শাভন €চতঙ্ি5কর, সম্প্রণক্লোগ ॥ 

(১২) ক। শোভন চৈতসিকের মধ্যে উনিশ০ প্রকার শোভন- 

সাধারণ-চৈতসিক উনযত্রি প্রকার শোভন-চিততের প্রত্যেকটিতে 

বিদ্কমান থাকে । 

08) খ। “বিরতি চৈতসিকত্রয়” লোকোত্তর চিত্বের সর্ন্নাবস্থায় 

নিয়ত. একত্রীস্ত হইয়া! বিষ্ঞমান থাকে । কিন্ত লোকী রশি মারচর 
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চিত্তে এই চৈতসিকত্রয় কখনও কখনও উৎপন্ন হয়। যখন.উৎপন্ন 

হয় তখন পরস্পর প্রথক ভাবে উৎপন্ন হইতে দেখ। যায়। 

(১৫) গ। “করুণা” ও “মুদিতা”" নামক অপ্রমেয় চৈতসিকদ্য় 

কামাবচর' কুশল-চিত্তে, সহেতুক কামাবচর ক্রিয়া-চিত্তে গরব্রং পঞ্চম 
ধ্যানবঞ্জিত মহদগত চিত্বে_-সর্ন্বশুদ্ধ এই আটাশ চিত্তে কখনও 

কখনও উৎপন্ন শুয়। যখন উৎপন্ন হয় তখন পরস্পর পৃথক ভাবে 

উৎপন্ন হয়। কোন কোন আচার্যের মত এই যে, উপেক্ষা- 

সহগত চিত্বে করুণা ও মুদিতা বিদ্যমান থাকে না। 

(১৬) ঘ। “প্রজ্ঞা” দ্বাদশ জ্ঞান-সম্প্রযুক্ত কামাবচর চিত্তে, 
পঁয়ত্রিশ মহদগত ও লোকোন্তর চিত্তে এই সাতচল্লিশ চিত্তে 

উৎপন্ন হয়। 

৯। স্মারক-গাঁথা £__ উনিশটি চৈতসিক জন্মে উনবট্টি চিতে' 

ত্রি-বিরতি ষোল চিতে, ছুই অষ্ট বিংশতিতে। 
সাতচল্িশ চিত্ত-মাঝে প্রজ্ঞ হয় প্রকাশিত। 
শোভনে শোভনে এই সম্প্রয়োগ চারি মত ॥ 

৯০? অনিক্নভ ও নিক্পভ চতসিক-সংগ্রহ ॥ 

(ক) মাশসধ্য, কৌকৃত্য, ঈধ্যা, বিরতি, করুণা, 

মুদিতা ও মান, স্ত্যান, মিদ্ধ রাখ জানা £_ 
যোগনীয় চিত মাঝে পুথক হইয়! 

কভু যুক্ত হয়, কভু থাকে অযোজিয়!। 
অনিন্নত চৈতসিক এই একাদশ ; 
জ্রানিও নিয়ত-যোগী আর যত শেষ ॥ (১) 

(১) জধ্যা, মাৎসধ্য, কৌকৃত্য চৈতসিকত্রয় মুলক চিন্তেই উৎপন্ন 
হয়। কিন্তু, ইহাদের আলম্বন বিভিন্ন, এইজন্য ইহ! একসঙ্গে উৎপন্ধ হইতে 
পারে না। ঈধ্যা উৎ্পন্জ হইলে সেই চিত্তে মাস) বা কৌরুত্য উৎপক্থ 
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পথ) তা'দের সংগ্রহ-বিঘি যথোচিত ভাবে 

ব্যাখ্যা করিতেছি আমি শুন তবে এবে £-- 

লোকোম্ধরে ছয়ত্রিশ, পয়ত্রিশ মহদগতে, 

আটত্রিশ লব্ধ হয় কামলোক পুণ্য-চিত্তে 1 

সাতাশ 'অপুণ্য চিত্তে, অহেতুক চিত্তে বার, 
এরপে সংগ্রহ-বিধি হয় এই পঞ্চাকার। 

৯৯ €লাঢকাতক্স চিত্ত €চভঙদ্সিক-সংগ্রাহ ॥. 

লোকোত্বরের অষ্টবিধ প্রথম ধ্যান-চিত্তে ছত্রিশ প্রকার 

চৈতসিক যুক্ত থাকে। যথা £__ অন্তয-সমান তের, অপ্রমেয়-বজ্জিত 
শোভন চৈতসিক তেইশ। 

হয় না। মাৎসর্ধযা উৎপন্ন হইলে ঈর্ধ্যা বা কৌরুত্য উৎপন্ন হয় ন৷। পরের 
“সম্পদ” উৎসন্ন দিবার ইচ্ছ। হইলে ঈর্ধ্যা উৎপয্প হয়। নিজের সম্পত্তি 

গোপনের ইচ্ছার সঙ্গে মাংসর্ধয উৎপন্ন হয়। পুণ্য-কর্খ অসম্পাদন বা 

পাপ-কণ্ম সম্পাদনকে আলম্বন করিয়া বৌক্ৃত্য উৎপন হয়। এইজন্য ইহারা 
যদিও দ্বেবমূলক চিত্তেই উৎপন্ন হয়, আলম্বনের পার্থক্য হেতু একআঅযোগে 
এক চিত্তে উৎপন্ন না হইয়। ভিন্ন ভিন্ন দ্বেষযূলক চিত্তে উৎ্পক্প হয়। এজন্য 
ইহার! অনিয়ত-যোগী চৈতসিক। অর্থাৎ এবংবিধ চিত্তে সম্প্রযুক্ত হইবার 
অধিকার থাকিলেও নিত] সম্প্রযুক্ত হইতে পারে না । 

বিরতি চৈতসিকত্রয় অষ্টবিধ লোকোত্বর চিন্তে সর্বদা একীভূত 
হইয়! __ চিত্তের হ্বভাবে পরিণত হইয়া -__ বিষ্যযান থাকে; কিন্তু কামাবচর 
অষ্ট কুশল-চিত্তে যখন বাক্-হুশ্চারিত্রা বর্জন কর! হয়, তখন “সম্যক বাক্য” 

চৈতসিক উৎপর হয়, বঙ্জন না করিলে হয় না। সেইরূপ কায়-ছুশ্চারিত্রা 
বঙ্জনে “সমাকৃ-কম্ম” উৎপ্ হয়, বজ্জন না! করিলে হয় না। “মিথ্যাজীব” 

বঙ্জনে “ধ্যক্আদীব” উৎপন্ন হয়, নতুবা! হয় না। ইহাদের আলম্বন বিভিন্ন, 
খাই কারণে ইহারা একক্ষণে এক চিত্তে উৎপন্ধ হইতে পারে না। লোকীয় 
বিরতি-চিন্তের। আলনের প্রয়োজন । . ' "» [ পর্র' পৃষটায় ত্রষ্টবা ] 
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সেইরূপ দ্বিতীয় ধ্যান-চিত্তে বিতর্ক-বঙ্জিত, তৃতীয়" ধ্যান-চিতে . 

বিতর্ক-বিচাঁর বঞ্জিত, চতুর্থ ধ্যান-চিন্ধে বিতর্ষ-বিচ'র-্রীতি বঙ্ছিত' 

এবং পঞ্চম ধ্যান-চিত্তে বিতর্ক-বিচার-্রীতি বঙ্জিত, কিন্ত উপেক্ষা- 

বেদনাস্হগত প্রথম ধ্যানোক্ত চৈতসিকগুলি যুক্ত হুন্ম। অষ্টবিধ 
লোকোত্তর চিত্তে পঞ্চবিধ ধ্যান ভেদে এই পঞ্চবিধ সংগ্রহ । 

১২। স্মারফ-গাথা :--- ছত্রিশ গু পয়ত্রিশ, চৌনত্রিশ যথাক্রমে, 

তেত্রিশ, বন্রিশ ধর্ম পঞ্চ লোকো্র ধ্যানে। 

৯৩ সহদগত চিতভ £চতঙদিক-ংপ্রহ ? 

মহদগত চিত্তের মধ্যে প্রথম ধ্যানিক চিত্তত্রয়ের ষে কোনটিতে 

“অন্য-সমান” তের চৈতসিক, বিরতিত্রয় বজঞ্জিত বাইশ «“শোভন- 

চৈতসিক'”, সর্বশুদ্ধ এই পয়্রিশ চৈতসিক যুক্ত হয়। এখানে 

“করুণার” আলম্বন পরের দুখ $ মুদিতার আলম্বন পরের সম্পদ । 
এই আলম্বনের বিভিজ্ততা হেতু পরস্পর বিভিন্ন ৪ উৎপদ্ধমান চিত্তে 
তাহার! উৎপন্ন হয়। 

“মান” চৈতসিক লোভ-মূলক দৃষ্টি-বিপ্রযুক্ত চিত্তে উৎপর * হইলেও 

“আম শ্রেষ্ঠ” এইব্প ভাব থাকিলেই ইহ! উৎপন্জ হয়। 

পঞ্চরিধ সসাংস্কারিক চিত্তে “ন্ত্যান-মিদ্ধ* চৈতসিকছয় উৎপন্ন হইবার 
অবকাশ থাকিলেও, চিত্ত-চৈতসিক যখন আলম্বন গ্রহণ করিতে পারে, তখন 

তাহারা উৎপন্ধ হইবার অবকাশ পায় না। কিন্ত সসাংগ্ষারিক চিত্ত .বদদি 
আলম্বন সহ করিতে বা গ্রহণ কন্দিতে ন! পারে, অর্থাৎ যখন চিত্ত 

মানিযুক্ত ও অকর্মনিয হয়, তখন পত্যান-মিদ্ের" উৎপত্তির অবকাশ ঘটে। 

এইকপে ইহারাও “অনিয়ত-চৈতসিক”। 

অবশিষ্ট" একচলিশ চৈতসিক নিগনত-যোগী অর্থাৎ যোগনীয় চিত্তে 
নিয়দাছলারে নিত্য স্রযুক্ত ( উৎপর ) হয়। রি 



৫৮ অভিধন্থার্থ-সংপ্রহ : 

“করুণা” ও “মুদিতা” কিন্তু পরস্পর পৃথক ভাবে .যুক্ত হয়। 
দ্বিতীয় ধ্যানিক চিত্তে বিতর্ক বঙ্জিত, তৃতীয় ধ্যানিক চিতে 
বিতর্ক-বিচার বঙ্জিত, চতুর্থ ধ্যানিক চিন্তে বিতর্ক-বিচার-গ্লীতি 

ঘর্জিত এবং পঞ্চম ধ্যানিক চিত্তে বিতর্ক-বিচার-প্রীতি ধঙ্জছিত কিন্ত 

(উপেক্ষা সহগত,-- উপরোক্ত প্রথম ধ্যানের চৈতসিক সমূহ যুক্ত 
হয়। কিন্তু পনর প্রকার পঞ্চম “ধ্যানিক চিত্তে অপ্রমেন্ন চৈতসিক্য় 
পাওয়া যায় না। এইপ্ধপে সাতাশ প্রকার মহদগত . চিন্তে 

পঞ্চবিধ ধ্যান-ভেদে পঞ্চবিধ সংগ্রহ । 

১৪। স্মারক-গাথা £--- পয়ত্রিশ ও চৌত্রিশ, তেত্রিশও ক্রুম মতে, 

বত্রিশ ও ত্রিশ ধন্ম পঞ্চবিধ মহদগতে । 

৯৫1 কামান্চন্ন ০শাস্তন চিতভে ইচভসিক-সংগ্রহ 

ক। কামাবচর শোভন চিত্তের মধ্যে-_ 
(১) কুশল-চিন্তের প্রথম যুগলে তের “অন্ত-সমান” 

চৈতসিক, পঁচিশ শোভন চৈতসিক,__সর্ববমোট আটত্রিশ চৈতসিক 

যুক্ত হুয়। এস্থলে ইহা দ্রষ্টব্য যে, অপ্রমেয়ঘয়ের ও বিরতিতয়ের 
প্রতোকটি পরস্পর পৃথক হইয়া যুক্ত হয়। সেইরূপ এই 
আটথিশ চৈতনিক হক্টতে__ 

(২) দ্বিতীয় চিত্ত-যুগলে, প্রচ্ছেন্দ্িয় চৈতসিক বর্জিত 

সাইত্রিশ চেতসিক যুক্ত হয়। 

(৩) তৃতীয় যুগলে, প্রজ্ঞেম্্িয সমপরযুক্ত ও নীচিননিঃ 
সাইত্রিশ চৈতসিক যুক্ত হয়।' 

(3) চতুর্থ যুগলে, প্রজ্জেন্দিয় ও প্রীতি-বঞ্দিত ছত্রিশ 
চৈতসিক যুক্ত হয়। 
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খ। € ৫--৮) অষ্টবিধ সহেতুক কামাবচর ক্রয়া চিতে 
বিরতিত্রয় বর্ষিত পরয়ত্রিশ চৈতসিক, উক্ত চারি যুগলের নিয়মে চতর্বিবিধ 
আকারে যুক্ত হয়। 

'গ.” (৯--১২) সেইরূপ অষ্টবিধ সহেতুক কামাবচর বিপাক- 
চিত্তে অপ্রমেয় ও বিরতি বর্জিত তেত্রিশ চৈতসিক উক্ত চারি যুগলের 
নিয়মে চতুর্বিধ আকারে যুক্ত হল্প। চবিবশ প্রকার কামাবচর 
শোভন-চিত্তে যুগল অনুসারে বার প্রকার সংগ্রহ এইবূপে গণিত হয়। 

১৬। স্মারক-গাথ :₹--সহেতৃক শোভনের চারিটি যুগলে, 
আন্ত্রিশ, সাত্রিশছ্য়, ছত্রিশটি মিলে । 

সহেভুক মহাক্রিয়া চতুরগ্ম মাঝে, 

প'ত্রিশ, চৌব্রিশদ্বয়, তেত্রিশই রাজে। 
চারি সহেতুক মহাবিপাক যুগলে, 
তেত্রিশ, বত্রিশদ্ধয়, একভ্রিশ মিলে । 

বর্জিত চৈতসিক-সংগ্রহ 2 
সহেতুক মহাক্রিয়া আর মহদগতে, 

“বিরতির” বিদ্ামান নাই কোনমতে । (১) 
অনুত্তরে “অপ্রমেয়” নাই বিগ্যমান 2 

মঙ্কাপাকে উভয়ই করে অস্তর্ধান। (৯) 
০০552 টিজার রায় ০ 

(১) লোবীম্ব বিরতিত্রয়ের কুশল শ্বভাব হেতু মহাক্রিয়! ও মৃহাবিপাক চিত্তে 

তাহার! উৎপক্ন হয় না। বিরতির আলম্ছন পরিত্যজনীয় বন্ত, কিন্তু মহদগভ 

চিত্তের আন “৫তিভাগ-নিমিগ্ড* | এইরূপে আলম্থনের বিভিন্রতাঁয় মহদগত 

চিন্তে রিরতি চৈত্িক যুক্ত হয় না। 

(২ অপ্রমেদ চৈতসিকের আলম্বন “সত্ব”, কিন্তু লোকোততর চিত্তের 

আলম্বন “নির্বাণ” । বিভিন্ন আলম্বন এক চিত্তে উৎপর হয় না। “করুণ।” 

“মুদিতা” ছুই অগ্রমেম চৈতসিক মহাক্রিয়ায় ( অর্থহত যখন করুণা ও মুদিতা 

প্রদর্শন করেন) উৎপন্ন হইলেও, মহাবিপাক চিত্তে উৎপর় হয় না, কারণ 

ইহারাও কুশল ব্বভাবসম্পক্ন। উভভয়- বিরতি ও অপ্রমেয় চৈতসিক। | 



৬ অভিধর্মার্থ-সংগ্রহ । 

বিশিষ্ট চৈতসিক-সংগ্রহ £₹- 

লোকোত্রে ধ্যানাঙ্গের আছে বিশিষ্টতা ; 

“ধ্যানাঙ্গ” ও “অশ্প্রমেয়” মহদগিতে' তথা | (৩) 

পরিত্রে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ তিনটি “বিরতি” *. 
কান” চৈতসিক সহ “অপ্রমেয়”, পপ্রীতি” 1 (৪) 

৯৭17 অক্ুুশ্শল চিততে উচতঙ্সিক-সংগ্রন ? 

(১) লোভ-মূলক প্রথম অসাংস্কারিক চিত, _অন্য-সমান, তের 

চৈতসিক, চারি সর্বব-অকুশল-চিন্ত-সাধারণ চৈতসিক, এই মস'তর 

চৈতসিকের সহিত “লোভ” এবং “দৃষ্টি” চৈতসিক, _সর্নবশুদ্ধ উনিশ 

চৈতসিক যুক্ত হয়। সেইরূপ দ্বিতীয় অসাংক্কারিক চিত্তে, উক্ত 
সতের চৈতসিকের সহিত “লোভ” এবং “মান” চৈতনিক -_ সর্বশুদ্ধ 
উনিশ চৈতসিক যুক্ত হয়। 

(২) কিন্ত তৃতীয় অসাংস্কারিক চিত্তে, উক্ত সতের চেতসিকের 

মধ্যে “প্রীতি” বঞ্জিত হইয়া “লোভ” এবং “ণৃষ্টি” সংযুক্ত হইয়। 

ত) লোকোতর ও মহদগত চিত্তে বিতর্কতাদি ধ্যানাজের ক্রমিক বিবজ্জ্রনতাই 
€বশিষ্টা । “করুণা” “মুদিতা" মহদ্গতের প্রথম চারি ধানে উৎপন্ন হয়; 

পঞ্চম ধ্যানে উৎপন্ন হয় /ন।। কারণ পঞ্চম ধ্যানের অন্যতর অঙ্গ “উপেক্ষা” | 

ইহাই অপ্রমেয় চৈতসিকের বিশেষত্ব। 
(৪) পরিত্রে অর্থাৎ কামাবচর শোভনে বিরতি ঠেতসিক পরস্পর বিভিন্ন 

হইয়া উৎপর হয়; কিন্তু মহাবিপাক ও মহাক্রিয়ায় ইহার। মোটেই উৎপন্ন 
হয় না। প্জানই” প্রথম যুগলের সহিত দ্থিতীয় যুগঞ্গের এরং তৃতীয় যুগলের 
সহিত চতুর্থ যুগলের বিশেষস্ব। “গ্রীতি” প্রথম ছুই যুগলে উৎপন্ন হয়, কিন্ত 
শেষ ছুইঞ্ষুগলে অর্থাৎ উপেক্ষা সহগত চিত্তে উৎপন্ন হয় না। অগ্রষেয় 
চৈতপিকছয়ও পৃথক ভাববে উৎপন্ন হয়। ইহাই ইহাদের বিশিষ্টতা অর্থ(ৎ 
-স্ংগ্রহ-নিষিষ-শস্থত। | ৃ 
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আঠার চৈতুসিক যুক্ত হয়। চতুর্থ অসাংস্কারিক চিত্তে, উক্ত সতের 
চৈতসিকের 'মধ্যে “শ্রীতি” বর্জিত হইয়া “লোভ”, এবং “মান” 
সংযুক্ত হইয়া! আঠার চৈতসিক যুক্ত হয়। 

(৩) কিন্তু পঞ্চম অসাংস্কারিক চিত্ত প্রতিঘ সম্প্রযুক্ত। এই 

চিত্তে প্রাগুক্ত প্রথম চিত্তের সতের চৈতসিক, দেব, ঈধ্যা, 

মাৎসর্ধ্, কৌকৃত্য চতুষ্টয় সহ, প্রীতি বঞ্জিত, একুনে কুড়ি চৈতসিক 
যুক্ত হয়। ঈর্ষ।, মাৎসধ্য, কৌকৃত্য কিন্ত প্রতোকেই পুথক ভাবে 
যুক্ত .হয়। 

€(৪-_-৬) পঞ্চবিধ সসাংস্কারিক চিত্তে প্রাগ্চস্ত পঞ্চবিধ 

অসাংস্কারিক চিত্র পধ্যায়ান্্সারে “স্তন” “মিদ্ধ৮ চৈতসিকছয় 

যোগ করিলে ভাহাদের চৈতনিক পাওয়া যাইবে । 

(৭) “&দ্ধত্য” সহগত চিত্তে ছন্দ ও প্রীতি বজ্জিত অন্য-সমান 
এগার চৈতসিক ও সর্নন-অকুশল-চিত্ত-সাধারণ চারি ঠত৩সিক”_ 
সর্ধমেট এই পনর চৈতসিক যুক্ত হয়। সেরূপ “বিচিকিৎসা” 

সহগত চিচ্ছুও “অধিমোক্ষ” বিরহিত, বিচিবি সা-সহগত পনর 

ধর্ম ( চৈতসিক ) যুক্ত হয়। 

এইরূপে বার প্রকার অকুশল চিভের প্রত্যে কটিতে চৈতসিক- 

সম্প্রয়োগ গ্রদশন করিতে যাইয়া চৈতসিকজংগ্রহ সপ্তধা হইয়াছে । 

১৮। স্মারক-গাথ। £-- উনিশ, আগার, কুড়ি, একুশ ও কুড়ি, 
বাইশ, পনর ধশ্ম সাত ভাগে হেরি। 
সাধারণ চারি ধর্ম, সমানের দশ। 

সর্ব অকুশলে যুক্ত এই চতুর্দশ । 

৯৯1 অহ্হত্ভুক চিত্তে £চতন্সিক-সংগ্রন্থ £ 

অহেতুক চিত্তের মধ্যে (১) “হমিতোৎপাদ” চিত “ছন্দ” 
বিরহিত ছ্বাদশ “অন্য-সমান” চৈতসিক যুক্ত হুয়। . 
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€২) ব্যবস্থাপন-চিত্তে * ছন্দ” ও প্প্রীতি'” বজ্দিত একাদশ 

অন্ত-সমান চৈতসিক যুক্ত হয়। সেইরূপ “সৌমনস্য সহগত সম্তীরণ 
চিত্তে” ছন্দ-বীর্ধ্য বঞ্ছিত একাদশ 'অন্য-সমান চৈতসিক যুক্ত হুয়। 

($) “পঞ্দ্বারাবর্তন” ও “সম্প্রতীচ্ছ-য়” নামক 'মনোধাতু্রয়ে 
এবং অহেতুক প্রতিসন্ষি-যুগল নামক “উপেক্ষা সম্ভীরণ” চিন্তদ্ধয়ে 
ছন্দ-প্রীতি-বীর্য্য বর্জিত অন্য-স'মান দশ চৈতসিক 'বুক্ত হয়। 

(৪) দদ্বি-পঞ্চ-বিজ্ঞানে" প্রকীর্ণ-চৈতসিক বর্জিত শুধু “সপ্ত- 
সর্নবচিত্ব-সাধারণ” চৈতসিক যুক্ত হয়। 

এইরূপে আঠার প্রকার অহেতুক চিত্তকে চৈতসিক-সংযোগের 
গণনান্ুসারে চারি ভাগে ভাগ করা হইয়াছে। 

২০। স্মারক-গাথ! £-_ দ্বাদশ ও একাদশ, দশ, সাত, চতুর্নীতি 
অষ্টাদশ অহেতুক চিত্তের সংগ্রহ-রীতি। 
সর্ব অহ্েতুকে যুক্ত সপ্ত সাধারণ, 
অন্যগুলি যুক্ত হয় উচিত যখন। (১) 

তেত্রিশ সংগ্রহ মোট বিস্তার-কথন। 
চৈতসিক-সন্প্রয়োগ-সংগ্রহ জানিয়া। 

 চিত্ত-বিশ্লেষণে আছে সুবিধ! হইয়া । 

এ পধ্যন্ত অভিধশ্মার্ঘ-সংগ্রহে চৈভসিক-সংগ্রহ নামক 

বিশ্তীয় পরিচ্ছেদ । 

* বেশ্িপন; (পাঠান্তর ) বোটুঠপন | ইহাই মনোদ্ধারাবর্তন চিন্ত। 

(৯ অহ্তেক চিত্তের প্রত্যেক্টিতে সপ্তবিধ পসর্ব-চিত-সাধারণ 
'চৈহনিকশ ও ষথোপমুক্ত ভাবে “প্রকীর্ন চৈতসিক” বুক্ত হয়।, 



চৈতসিক-সংগ্রহের সংক্ষেপার্থ বর্ণনা । 
পিরিত 

কামাবচর, রূপাবচর, অরূপাঁবচর ও লোকোত্তর-ভূমি অনুসারে 
চিত্ত-বিভাগ . প্রদর্শনের পর, সেই সমুদয় চিত্তের উপকরণ-ভভৃত 

চিন্ত-বৃত্তি বা চৈতসিক সন্বন্ধেই এই দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে আলোচিত 
হইয়াছে । “চিত্তের সহিত এক সঙ্গে উৎপন্ন হয়, এক সঙ্গে নিরুদ্ধ 

হয়, এক আলম্বন ও এক বাস্ত গ্রহণ করে, এমন চিত্ব-ুক্ত বায়ান্স 

প্রকার চিত্ত-বৃত্তির নাম চৈতসিক। % 

চারি ভূমির চিত্তসমূহ মূলতঃ সাতটি মাত্র চৈতসিকের 
সম্মিপনে গঠিত । যথা £__ স্পর্শ, বেদন।, সংজ্ঞা, চেতনা, একাগ্রতা 
জীবিতেক্দ্িয় ও মনক্কার। এইজন্য এই সপ্ত চৈতসিকের নাম “সর্বব- 

চিত্ত-সাধারণ চৈতসিক” । তাহারা প্রত্যেক চিত্ত-ক্রিয়ার সঙ্গে বিমান 
থাকে। এক হিসাবে তাহাদের প্রত্যেকটি এক একটি চিন্ত। 

যদি ৮৯ প্রকার চিত্ত কেবলমাত্র এই সপ্ত চৈতসিক সংযোগে গঠিত 

হইত, তাহ? হইলে আমর! শুধু এক শ্রেণীর চিত্তই পাইতাম.) কিন্ত 
কুশল অকুশল, অব্যাকৃত ( কুশল বা অকুশলের আকারে অনির্দিষ্ট ) 
স্বভাবসম্পন্ন আরও পঁয়তাল্লিশ প্রকার চৈতসিক রহিয়াছে । তাহারা 

নানাবিধ কিন্তু বিধিবদ্ধ সমবায়ে এই সন্ত সর্বব-চিন্ত-সাধারণ 

চৈতসিক-গঠিত মৌলিক চিত্তের সহিত যুক্ত হইয়া চারি ভূমির 
'উনননব্বই শ্রেণীর চিত্ত উৎপন্ন করে। বিস্তারিত ভাবে বলিতে গেলে 
একশত একুশ“ শ্রেণীর চিত্ত উৎপর করে। এই পরিচ্ছেদ প্রথমতঃ 
এই বায়ান প্রকার চৈতসিকের স্বভাব অনুসারে জেখী-ভাগ প্রদ্িত 

* ১৩ পৃষ্ঠা জষ্টব্য। 



৬৪ অভিধর্মার্থ-সংগ্রহ ৷ 

হয়াছে। দ্বিতীয়তঃ (প্রত্যেক চৈতসিক কত প্রকার চিত্তে সম্প্রযুক্ত 
হয় তাহ। প্রদুগিত হুইয়াছে। ভূভীয়তঃ প্রত্যেক চিণ্ডে কত প্রকার 

চৈতসিকের সংগ্রহ ( দলাবদ্ধ উৎপত্তি) হয়, তাহা৷ প্রদর্সিত হইয়াছে । 
এইবপ ক্রেদীভাগ, সম্প্রয়োগ ও সংগ্রহ প্রদর্শনে কি লাভ? লাভ 

এই যে, ইহা! ছারা চিত্তকে বিশ্লেষণ, সংগঠন ও নিয়মন করিবার ন্ুবিধ। 
হয়। সর্বেদোপরি এই চিত্বের পশ্চাতে থাকিয়া যে “আমি” নামক, 
“আত্মা” নামক কিছু চিতকে পরিচালিত করিয়া আসিতেছে বলিয়া 

এক মিথ্যাপৃষ্টি, মিথ্যা-সভিমত মানুষের উপর আধিপভ্য করিতেছে, 

সেই মিথ্যা ধারণার মূলোৎপাটনের উপায় লাভ হয়। জেই উপায়, 
সেই সম্যক দৃষ্টি লাভের জন্য চৈতসিকের শ্রেণী-ভাগ প্রদর্শন 
করিতে যাইয়া গুথম গ্রহণ করা হইয়াছে__ 

(ক) সাত প্রকার সর্দন-চি ব্-সাধারণ চৈতসিক £__- 

৯ স্পর্শ (কস্স)-_ সাধারণতঃ ত্বগিক্জিয় গ্রাহ্থা গুণই স্পর্শ । 

কিন্তু দার্শনিক অর্থে চক্ষু, তত্র, আ্রাণ) জিহবা, কায়া ও মনের সহিত 

তাহাদের স্বত্ব বিষয়ের “দম্মিলন-বোধই” স্পর্শ। ত্বগিজ্দিয়ের 

সহিত উহার বিষয়ের সম্মিলন হইলেও যদি মন সে সম্মিলনে 

যুক্ত পা হয়, তবে “সম্মিলন-বোধ” হয় না, সুতরাং “স্পর্শ” উৎপন্ন 
হইয়াছে বলা যায় না। অতএব চক্ষু-সংস্পর্শের উৎপত্তির, জন্য 
চক্ষু-1-বণ--মন এই দতিন্টির সম্মিলন আবশ্যক। আলোকাদি 
প্রত্ায়ও অপরিহাধ্য। সেইরূপ শ্রোত1শব+মন এই তিনটির 

“সশ্মিলন-বোধে" শ্রোত্র সংস্পর্শ উৎপন্ন হয়; অবশ্ট এস্থলে বাযুও 
অপরিহাধ্য প্রত্যয়। এইরূপে “স্পশ” চক্ষাদি ছয় ইল্জিয় অনুযায়ী 
ছয় শ্রেণীতে ভাগ কর! যায় । যথা £_- চক্ষু-সংস্পর্শ, শ্রোব্রসংস্পশ, 
স্রাণ-সস্পশ,। জিহ্বা-সংস্পর্শ, কায়া-সংস্পর্শ ও মন-সংস্পশ। কায়া, 

আগ ও জিহবা পথে যেস্পর্শ উৎপন্ন হয়, তাহাতে তাছাদের বিষয়ের 
সহিত তাহাদের সংঘর্ষণ ছারা! উৎপন্ধ হয়। চক্ষু, শ্রোত্র ও, মনং-পঞ্গে' 
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যে স্পশোৎপত্তি. হয়' তাহা সংঘর্ষণ 'বারা না হইলৈও সম্ঘর্ষণাকারে 
উৎপন্ন হয়”) জিহ্বায় তেঁতুল সংঘর্ধণ দ্বার যেমন লালা বরে, 
তাহার দর্শনে, শ্রবণে ও মননেও জিহবায় লালা উৎপন্ন হয়। 

এইজন্য বলা! হইয়াছে “সলায়তন-পচ্চষা! ফস্সো”। স্ৃতরাং ইস্ত্রি ও 
তাহার বিষয়ের সম্মিলনরূপ জড়ের ক্রিয়াটি স্পর্শ নহে, সেই 

সম্মিলন সম্বন্ধ “চিত্তের অবগতিই” স্পর্শ | এই অর্থে “স্পর্শ” 

একটি মনোবত্তি বা চৈতসিক এবং ইহা সর্বব-চিত্ত-সাধারণ। 

৯ বদনা 8 স্পৃষ্ট আলম্বনের “রস-বোধ” বেদন!। 

আলম্বনের রসামুভব ইহার কৃত্য। যে কেহ যে ফোন আলম্বন 

অনুভব করে, সে উহা আশম্বাদের সহিত বা বিশ্বাদের সহিত 

অথব! স্বাদ-বিস্বাদ হীন মধাস্থ ভাবে অনুভব করে। এই ত্রিবিধ 

অনুভূতি (বেদনা ) ব্যতীত অন্য কোন প্রকার অনুভূতি হইতে 
পারে না। বেদনার অন্যবিধ গ্রভেদাদি কায়িক ও মানসিক হিসাবে 

হঈয়াছে মাত্র । সুতরাং অনুভূতি অনুসারে বেদনা (১) সুখ বেদনা, 
(১) ছংখ বেদনা, (৩) অহ্ঃখ-অন্ুখ বেদনা এই ত্রিবিধ। কিন্ত 

শারীরিক স্ুুখ-বেদনা, ছঃখ-বেদন1! এবং মানসিক সৌমনস্য, দৌন্মনস্থ, 
উপেক্ষা বেদনা, এই পঞ্চ ইন্দ্রিয়-প্রভেদ বেদনা । অর্থাৎ কায়েন্্রিয় ও 

মনেক্দ্রিয় ভেদে এই পঞ্চবিধ বেদনা । “ফস্স-পচ্চয! বেদনা” । 

৩1? সংজ্ঞা (সঞ্ঞা,) £_ কোন 'আলম্বন চক্ষার্দি ইন্দরিয়- 

পথে যেরূপ প্রতিভীত হয়, সেইরূপ জ্ঞানই সেই আলম্বন সম্বন্ধীয় 

সংজ্ঞা ।' কয়েকজন অন্ধ একটি হস্তীর বিভিন্ন প্রতাক্ষ স্পর্শ করিল । 

ষে পাদস্পর্শ করিল সে মনে করিল হস্তী স্তস্ত সদৃশ । যে শুপ্ু 
স্পঞ্জ ররিল সে 'ভাবিল হস্তী সর্পাকৃতি। যে কর্ণ স্পর্শ করিল 

সে ভাবিল হস্তী ন্র্পের (কুলার) তুলা । হস্তী সম্বদ্ধে 
ইহাই অন্ধের ধারণা বা সংজ্ঞা। তত্রপ সংজ্ঞা, আলম্বন ইঞ্ছিয়-পথে 

স্” উট 
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যেমনটি প্রতিভীত' হয় ঠিক তেমন জ্ঞানটুককু। এই সংজ্ঞা দ্বারা 
এক আলম্বন হইতে অগ্ আলম্বনকে পৃথক কৃরিতে ,ও পুনরায় 

টিনিতে পার! ফায় মাত্র । আলগ্ন সম্থঙ্গে সংজ্ঞা ছারা ইঈতোধিক 
জ্ঞান জন্মে না; “সংজ্ঞা”, “বিজ্ঞান”, “অভিজ্ঞ”, “প্রজ্ঞা”ঃ প্রভৃতি 

আলম্বন সম্বন্ধে জ্ঞানের ভ্রমোন্নতির বিভিন্ন অবস্থা জ্ঞাপক শব্দ। 

তন্মধ্যে “সংজ্ঞা” আলম্বন সম্বন্ধে প্রাথমিক জ্ঞন। আলম্বনের 

বাবহার, প্রয়োজন ব। প্রকৃতি সম্বন্ধে কোন জ্ঞান ' সংজ্ঞা দ্বারা 
শপন্ন হয় না। শিশু যে ছবি-রুত বিড়ালকে পরিচিহ্িত করিতে 

পারে, তাহা তাহার পুর্সবলন্ধ “বিড়াল-সংজ্ঞা” ছার! । 

৪1 চেতনা £_ “চেতেতী”তি চেতনা” । যাহা চিন্তা করায় 

তাহা! চেতন।। চেতনা সহজাত চৈতসিকগুলিকে (১) নিজের অঙ্গীভূত 

করিয়া আলম্বনে যোগ করে ও তাহাদের কার্যে উদ্দেশ্ট নির্ধারণ করে 
এবং কণ্মসিদ্ধির জন্য প্ররোচিত করে। ইহা “সহজাত-চেতনা” | 

(২) পোভাদি হেতু সংযোগে এই চেতন। “কর্দ্বে” পরিণত হয় 

এবং সংস্কাররূপে চিষ্ব-সস্ততিতে প্রচ্ছন্ন থাকে ও অবকাশ পাইলে 

বাক্-কর্ত্দে বা কায়-কর্মে প্রকাশিত হয়। যখন ইহা কুশলাকুশলে 
পরিবঞ্ডিত হয় তখন “নানাক্ষণিক-চেতন।” | কর্ম-সম্পাদন-কাল ও 

ফলোৎপন্তি-কাল বিভিন্ন বলিয়া ইহা নানাক্ষনিক। “নানা” অর্থ 

বিভিল্প। 

৫17 একা গ্রভা। ( একগৃগতা৷ ) £-_ একটি মাত্র বিষয়ে চিত্তের 
নিশ্চল অবস্থাই একাগ্রতা। একাগ্রতা যখন পরিপূর্ণতা প্রাপ্ত হয়, তখন 
উহা! “সমাধি” নামে অভিহিত হয়। আলম্বন হইতে চিত্তের 

অবিক্ষেপতা ইহার লক্ষণ। চিত্ত যখন ইহার বিধয়ে একাগ্র হয়, 
তখন ভাহাতে নিবন্ধ থাকে, বিষয় হইতে বিক্ষিপ্ত হয় না। 

একা গ্রত। ইহার সহেৎপন্ন চৈতন্সিকের উপর প্রাধাগ্ক করিয়া তাহাদের 

মধ্যে প্রমুখ+ (শ্রেষ্ঠ) হয়। মানসিক শাস্তি ইহার রস বা সারাংশ । 
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একাগ্র বা সমাহিত চিন্ত যথাযথ দেখিতে পায়, ভুতরাং “»ঞঠান” 
ইহার পরিণাম, ফল। একাগ্রতা ব্যতীত চিন্ত ইহার বিধয় ক! 
আলম্বন গ্রহণ করিতে পারে না। পক্ষান্তরে সর্দবঘ ,নিয় শ্রেণীর 
কীটাি প্রানণীতেও এই “একাগ্রতার” অঙ্কুর বিছ্ধমান আছে।, 

৬% জীব্বিততশ্রি্য় £-_ চিত্তের জীবনী-শক্তি" চিত্ত-প্রবাহ 
পুনঃ পুনঃ ভঙ্গ, হইলেও এই শক্তির বলে, দ্বদ্ধের নির্দ্যাণ না 
হওয়া পধ্যন্ত, পুনঃ পুনঃ উৎপন্ন হতে থাকে। এই শক্তি 
চিন্ত-সম্ততির উপের ইন্দ্র (আধিপত্য ) করে বলিয়াই ইহাকে 

,জীবিতেক্দিয় বলা হইয়াছে । যদিও অন্যান্য চৈতসিকের স্ব স্ব 

কৃত্য রহিয়াছে, এই জীবিতেন্দড্রিয় চৈতসিকের কৃত্য এ সব চৈতসিকের 
প্রেবাহকে উতপত্তি-স্থিতি-ভঙ্গ পধ্যস্ত পালন ও রক্ষা করা। এইজন্ু 

অন্থপালন ইহার লক্ষণ। অশ্খসালিনীতে উক্ত আছে “অনুপালেতি 

উদকং বিষ উগ্নলাদীনি” | অর্থাৎ কমল-দণ্ড-স্থিত জল যেমন 

কমলের সজীবতা রক্ষা করে, তেমনি জীবিতেন্দ্রি॥় সহজাত-চিত্ত- 

চৈতসিককে জীবিত রাখে । “চেতন।” ইহার সহজাত-চৈতসিকের 

কার্যাবলী নির্ধারণ করিয়া দেয়; কিন্তু চেতনার এবং ইহার 
সহজাত-চৈতসিকের শক্তি জীবিতেক্দ্রিয়মচৈতসিকের উপর নির্ভর 
করে। জীবিতেন্দ্রিয়ই ইহাদিগকে জীবনীশক্তি দান করে। 

৭% অনক্ষান্ম (মনসিকার ) £- মন্মেযোগ * মনের ক্রিয়া ) 

অখসালিনীতে উক্ত আছে প্পুরিম মনতো! বিসদিসং মনং 

করোভী'তি মনসিকারো” | মনস্কার মনকে পূর্ববাবস্থা হইতে 
ভিন্নাবস্থাপন্ন করে। ইহা ত্রিবিধ অবস্থায় সম্পাদিত হয়। 

(ক) আলম্বন-প্রতিপাদক ( পরিচালক ) মনস্কার । সেই প্রতিসন্ধি- 

চিত্ত হুইতে প্রবহমান চিন্ত-সম্ভতি পুনঃ পুনঃ আলম্বন-ুক্ত হুইয়। 

নিরুদ্ধ হইলেও পুনঃ পুনঃ ভবাঙ্গালশ্বনে যুক্ত হয়। চিত্তের এইরূপ 
আলম্বনে সংযঘোগ-ক্ষমতাই “মনক্ষার” ॥ সারথি ঘেমন অশ্বকে 
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লক্ষ্যংস্থলে পরিচালনা ও উপস্থাপন করে, এই “মনস্কারও”* চিত্তকে 
আঙগস্বনে পরিচালন ও সংযোগ করে। (খ) ভবাঙ্গালশ্বন পরিত্যাগ 
করিয়া খন ছিত্ত পঞ্চদ্বারে আবস্তিত হয়, ভখন মনক্কার চিত্ত-সম্ভতিকে 

আল্গম্বনাভিযুতখী করিয়া রাখে। ইহা! বীঘি-প্রতিপাদক অনস্কার। 

(গে) মনো্ারাবর্তন-মনসিকার আলম্বনকে জবনাভিসুখী" করিয়া 

রাখে। ইহা জবন-প্রতিপাদক মনস্কার। এস্থলে (ক) আলম্বন 

প্রতিপাদক মনস্কারই বক্তবা। " সম্প্রযুক্ত ধর্মকে ( চৈতসিককে 

আলম্বনে পরিচালনায় অনস্কার সারথি সদ্দুশ। “চেতনা” আলম্বন 
নির্দেশ করে, কিন্তু মনক্ষার সেই আলম্দনে লক্ষ্য রাখে । মনস্কারের 
এবংবিধ ক্রিয়া বাহিরের আলম্বনের উদ্তেজনায়ও হইতে পারে, 
অথবা স্বতঃই অভ্যন্তর হইতে উৎপন্ন হইতে পারে । এই মনক্কারেই 

চিত্তের প্রথম ক্রিয়া আরম্ভ হয়। পঞ্চদ্বারাবর্তন চিন্তে মনস্কারের 

প্রাধান্তই বিছ্ধমান। চিন্ত ঘে আলম্বন গ্রহণ করে এ বিষয়ে তাহার 
নিত্য সহায় “মনক্ষার” | মনস্কার চিত্তকে আলম্বন-শুন্য হইতে দেয় না। 

(খ) ছয় প্রকার প্রকীর্ণ-চৈতসিক। এপ্রকীর্ণ” বিশেষনটির 

অর্থ বিস্তীর্ণ, অসম্বন্ধ। এই চৈতসিকগ্ুলি শোভনাশোভন চিত্ত- 

ক্ষেত্রে বিস্তারিত হয়া পড়ে, অর্থাৎ সংযুক্ত হয়। যেমন “মোহ? 

অশোগ্ডন চিত্তে এবং শ্রদ্ধা শোভন চিত্তে আবদ্ধ থাকে, এই ছয় 

চৈতসিক তেমন শোভন-চিন্ডে বা অশোভন-চিন্তে আবদ্ধ থাকে না। 

উভয়বিধ চিত্তে ইহাদের সংযোগাধিকার আছে। এইজন্য ইহাদের 

মাম “প্রকীর্চৈতসিক” । ইহারা যখন শোভন-চিত্তে যুক্ত হয় 
তখন কুশল কর্মে সাহায্য করে। যখন অশোভন-চিত্তে যুক্ত হয়, 
তখন অকুশল কন্মের সহায় হয়। 

৯1 ন্বিতর্চ ( বিতক )% 7-- চিস্তা॥ আলম্বনে চিত্তকে 
আরোহণ করান বিতর্কের কৃত্য। বিভর্ক তাহার সহজাত 

আইস ই হয: চস সপ দত »সপমপাতি,.. ০. .. পপ সদর এস আসা .-০৫-৮০থ্ প া  সপ  জ।প লা প র  পাজ প সম আ পপা 
নখ 

৩৭ পৃষ্ঠ! জষ্টব্য। 
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চৈতসিককে, আলম্বনে যেন বহন করিয়া লয়! যাঁয়। **চেতৃনা” 
আলম্বন নির্বশচন করে, যেন শকটারোহী । *মনক্কার” সেই আলম্বনে 

লক্ষ্য রাখে যেন সারথি! কিন্তু “বিতর্ক” সহজাত-চৈতসিককে 
সেই আলঙম্বনে টানিয়া লইয়া যায়,__-ঘেন অশ্ব। মসক্কীর কর্তৃক 
পরিচাপিত হইয়া বিতর্ক বা চিন্তা যখন চিজ্ঞকে চেতনা-নির্ববাচিত 
নির্ববাণালম্নে, পরিচালনা করে, তখন এই বিতর্ক “লোকোত্র 

সম্যক্-সম্থল্প” আখ্যা! প্রাপ্ত হয়। চিত্ত বিতর্ক ঘ্বারা আলম্বন 

গ্রহণ করিলে অন্যান্থ সম্প্রযুক্ত চৈতসিক আলম্বনে স্ব স্ব কার্ধ্য 
সম্পাদন করে। বিতর্ক “ন্যান-মিদ্ধের" প্রতিপক্ষ ; এজন ইহা 
ধ্যানাঙ্গ অর্ধাং ধ্যান-চিত্ত গঠনের অন্যতম উপকরণভূত চৈতসিক। 

২7 ব্বিচাল্স * £__বিতর্ক ছার! চিত্ত যেই আলম্বন গ্রহণ 

করে, বিচার সেই আলম্বনের স্বভাব জ্ঞানিবার জন্য, তন্মধ্যে পুনঃ 
পুনঃ নিমজ্জন পূর্নক সেই আলম্বনে প্রবন্তিত ( উত্পাদিত ) হইতে 
থাকে 1 অনুমজ্জন ইহার লক্ষণ! কোন মলিন পাত্র পরিক্ষার 

করিবার জন্য এক হত্ম্তর দ্বারা উহা গ্রহণ ও ধারণ কারিয়! রাখা 

বিতর্কের কারধ্যের সহিত ভূলনীয় ; এবং অন্য হস্ত দ্বারা পুনঃ 
পুনঃ ঘর্ষণ বিচারের কাজের ম্যায় । বিচার বিচিকিংসার প্রল্চিপক্ষ, 
এজন্য ইহা ধ্যানাঙগ | 

৩1 অশ্বিনেমাক্ষ (অধিমোক্খ ) £-_ পূর্ণমুক্তি। কি হইতে 
মুক্তি? সংশয় হইতেয “ইহা” না “উহা” £ চিত্তের এবংবিধ 

দোলায়মান অনিশ্চয়তা হইতে যুক্ত হইয়! সিদ্ধান্তের অবস্থা! সেই 
সিদ্ধান্ত সত্য হইন্তেও পারে, না হইতেও পারে । ইহা চিত্তের 

দোলায়মান অবস্থার প্রতিপক্ষ । আলম্বনে ইন্দ্রকীলের মত নিশ্চল 

ভাব অর্থাৎ সিদ্ধান্তের অবস্থা ইহার লক্ষণ । বন্য-পথে চলিতে চলিতে 

* ৩৭শ পৃষ্ঠা ভুষ্টব্য। 
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যেন.কেহ- এমন এক স্থানে উপনীত হইল যে, এ স্থানে পথ ছিধা! ভিন্ন 
হইয়া ছুই দিকে ছুইটি চলিয়াছে। পথচারী এই ছুইটি পথের 
অনুসরণীয়টি যতক্ষণ সিদ্ধান্ত করিতে না৷ পারে, ততক্ষণ তাহার 
ংশয়ের অবস্থা । কিন্ত যখন, ঠিক পথ হউক, বা 'ন!-হউক, 

একটির অনুসরণ করিবার সিদ্ধান্ত করিয়া ফেলে, তখন তাহার 

চিন্কের অধিমোক্ষের অবস্থা । 

৪ 1 ব্বীর্যা (বিরিয় ) £__ বীরত্ব; অধ্যবসায় ; কর্ধাশক্তি । 

কার্ধ্যারস্ত ইহার স্বভাব; বাধার পর বাধা অতিক্রম ইহার কৃত্য,__ 

এজন্য ইহার অপর নাম “পরাক্রম”। চিত্তের ক্রমিক গতি রক্ষা 

করে বলিয়া ইহা “উৎসাহ” । বিরুদ্ধ শক্তি প্রতিহত করে বলিয়া 

“থাম” 1  চিন্-সম্ভতি ধারণ করে বলিয়া “ধীতি' | প্রগ্রহ 1 ও 

উপন্তন্তন ? ইহার লক্ষণ। বীধ্য কৌসীগ্ের প্রতিপক্ষ । আধ্য- 
আষ্টার্গিক মার্গে ইহ] সম্যকৃ-ব্যায়াম ; সপ্তবোধাঙ্গে বীধ্য-বোধ্ঙ্গ ; 
খদ্ধি-পাদে বীর্যা-খদ্ধি। এই বীধা-চৈতসিকই শাবকহার। কা- 

বিড়ালকে স্বীয় লাঙ্গুল সাহায্যে নদীর জল সেচন করিয়া স্োত- 
বাহিত শাবকের উদ্ধারে রত করিয়াছিল। এই বীধ্য-চৈতসিকই 
শাক্যমু্মির চিত্তে পূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়া উদগীত হইয়াছিল £__ 
“আমার ত্বক এবং জায় এবং অস্থি শুক্ধ হইয়া যাউক! শুক 

হইয়া যাউক আমার শরীর, রন্তু, মাংস! তবুও পুরুষের শক্তি- 
বলে যাহ! প্রাপ্তব্য, পুকষের উদ্যমে, পুস্গষের পরাক্রমে যাহ। 
অধিগমা, তাহা না! পাওয়। পর্,স্ত উদ্ধম চলিতেই থাকিবে ”। 

যেই “বীর্য্য* অঙ্গুলিমালকে দন্া করিয়াছিল, সেই “বীধ্যই? 
কুশল-পথ প্রাপ্ত হইয়া তাহাকে অরহত্বে 'উন্নমিত করিয়াছিল । 

* স্যামূ,(স্থা 1 মন্)" শি । 1 প্রগ্রহ শ্দৃঢ় গ্রহণ, বন্ধন । 
£ উপন্তস্ভন-"পতন-রোধ-করণ, স্তপ্ত যেমন গৃহের । 
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যে ধর্শ্দের 'বাণী “অস্তাহি অত্তনে। নাথো কোহি নাথো পরো! সিষা” ? 
সে ধর্দের অন্থুগামীর পক্ষে বীর্য্য চৈতসিকের অনুশীলনের আবশ্টকতা 
কত বেশী! “বীর্য” দশ-পারমিতার অন্কতম । অপায় ভয়ে উদ্বিগ্রতা 

বীর্য্য প্রয়োগের কারণ। দান-শীল-ভাবনাদি কুশল কর্প্দ, উৎসাহ- 
পরাক্রমের সহিত সম্পাদনের নিত্য অভ্যাস করিলেই বীর্ধা ক্রমে 
পরিপূর্ণতা প্রাপ্ত হয় 

& ॥ প্রীতি * (গীতি ) ১__ পীননার্থে শ্রীতি। এই চৈতসিক 

চিত্রকে প্রসারিত করে ॥ প্রক্ষুটিত পদ্মের মত চিত্তকে প্রফুল্পতায় 
বিকশিত করে। স্থৃতরাং “প্রফুল্লতা “সস্তোষ* ইহার প্রতিশব্দ । 
অর্থকারেরা৷ ইহার পঞ্চবধ স্তরের কথা বলেন £--ঘ্ীতি রোমাঞ্চকর 

হইলে ক্ষুদ্রিকা, বিহ্যদ্িকাশের স্যায় হইলে ক্ষণিকা, চিত্তকে তরঙ্গের 

স্যায় উচ্ছুসিত কবিতে থাকিলে অবক্রানস্তিক। 1, গগনচারী বিহঙ্গের মত 
উধাও করিলে উদ্বেগা এবং সরব্বধি শরীর "বাপৃত করিয়। দীপ্ত ও 

কম্পিত করিলে ক্ষুরণা নামে অভিহিত হয়। গ্রীতি ব্যাপাদের 
প্রতিপক্ষ, এজন্য ইহ ধ্যানাঙ্গ বোধিরও অঙ্গ। কোন বিষয়ে 
প্রীতি ন|! থাকিলে সে বিষয়ে উন্নতি লাভ করা যায় না। 

বুদ্ধানুম্ৃতি, ধর্মমানুস্থৃতি, সঙ্বানুম্মতি, শীলান্ুস্থৃতিঃ , ত্যাগান্ুস্থাতি, 

দেবভানুস্মতি, উপশমানুস্মতি, রুক্ষ ব্যক্তির সংসর্গ ত্যাগ, শান্ত 

ব্যক্তির সাহচধ্য, আনন্দদায়ক স্থৃত্রাবৃত্তি, সর্বেবোপরি প্রীতি ব্দ্ধনের 
আগ্রহশীলতা, এই প্রীতি-চৈতসিক অনুশীলনের উপায় । “রীতি” 

সংস্কার ক্ষন্ধ, “সৌমনম্ত” বেদনা ক্ষন্ধ! প্রীতির সঙ্গে সৌমনস্ত 

নিত্য উৎপন্ন হইলেও, প্রীতি-হীন হইয়া সৌমনস্ত উৎপন্ন হইতে 

পারে। উপাদেয় পরান্ন ভোজনে সৌমনস্তের সম্ভাবনা থাকিতে 
রে, পীতির সম্ভাবনা থাকে না। 

এর সস সস গা উজ ৯. সপ: সর 
০ 

ক ৩৭শ পৃষ্ঠ! ভুষ্টব্য। +ক্ষুত্রিকার বিপরীত; পুনঃ পুনঃ উৎপত্তিশীল।। 
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৬ ছন্দ £_ ইচ্ছা মাত্রই ছন্দ; কিন্তু এখানে তৃষ্ণাছন্দ 

অভিপ্রেত নহে। কর্তৃকাম্যতা-ছন্দই এখানে উদ্দিষ্ঠ বিষয়। ইহা! 

টিকীর্ধা বা করিবার ইচ্ছা ;-- পাবার বা উপভোগের ইচ্ছা নছে। 
দান-চিত্তে ছুনদ যুক্ত হয়, লোত যুক্ত হয় না! সেইরূপ সর্ব কুশুল' চিত্তে। 
কর্তকামাতা-ছন্দ আলম্বন ইচ্ছা করিলেও তৃষ্ার ন্যায় 

আন্বাদার্থ আসক্তির সহিত ইচ্ছা, করে না। এই * ছন্দ বহ্ৃমূল 

তৃষ্ণা হইতে বলবন্তর। সেই অবস্থায় ইহা “ছন্দাধিপতি” 
“ছন্দ-খন্ধি-পাদ” নাম প্রাপ্ত হয় এবং তৃষা খ্বংসে "সক্ষম হয়। 

“ছন্দজাতে!। অনক্খাতে মনসা চ ফুটো সিয়া, 
কামেম্থ চ অঞ্সটিবদ্ধচিতে। উদ্ধ'সোতো'তি বুচ্চতি” । ধম্মপদ-_১২৮ 

নির্সাণালম্বনের. প্রতি যে ছন্দ, তাহা কামনা-মূলক নহে: ইহা 
কামনা-অপ্রতিবন্ধ । 

সপ্ত-সর্ননচিত্র-সাধারণ চৈতসিক এবং ছয় প্রকীর্ণ-চৈতসিক, 

এই তের প্রকার ঠচৈতসিকের সাধারণ নাম “অন্-সমান চৈতসিক” । 

“অঞ্চেহি অঞ্চেসং বা সমানা অঞ্-সমানা”। এই তের প্রকার 

চৈতসিক নিজেরা শোভনও নহে) অশোভনও নহে) -_- ইহারা 

অধ্যাকৃক্ত বা অনিদ্দিষ্ট। ইহারা শোৌভন-চৈতসিকের সহিত যুক্ত 

হইলে শোভন কর্মে সাহাযা করে, অশোভন চৈতসিকের সহিত 

যুক্ত হইলে অশোভন কর্মে সাহায্য করে। “প্রকীর্ণ-চৈত্সিক" 
স্ি-চিত্ত-সাধারণ নহে । 

গেট €চীদ্দ প্রকার অক্ুশল £চতভঙন্সিক ! 

৯1 ০মাহ £- “মুষ্হতী'তি মোহো 3; মুয্হস্তি সত্তা 
এতেনা'তি মোহো। ঘদ্বার সন্বগণ মুহমান হইয়া থাকে, তাহাই 
মোহ বাঁ ' অজ্ঞানতা। হ্ৃত্র-পিটকে ইহা “অবিদ্া” আখ্য। 
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পাইয়াছে। "অন্ধকার ঘেমন বস্তনিচয়কে ঢাকিয়া রাখে এবং 
চক্ষুর দৃষ্টি-শক্তিকে ব্যর্থ করিয়া দেয়, তেমনি মোহ আলম্নের 
যথার্থ স্বভাবকে ঢাকিয়া রাখে এবং চিত্তের কল্যাণ ও সত্য-দৃর্টিকে 
ব্যর্থ করিয়া দেয়। আলম্বনের বথার্থ স্বভাবকে আচ্ছাদন করাই 
মোহের স্বভাব । কুশল কশ্মের দিক্ দিয়া মোহ অজ্ঞানতা বটে, 
কিন্ত পাপকণ্ম সম্পাদনার্থ নানা উপায় নিদ্ধারণে ক্ষমতাপন্ন বলিয়। 
মোহ " “মিথ্যা-জ্ঞান” বা “কুপ্রজ্ঞা”। মোছের ভ্ায় “লোভ”, 

“বৃষ্টি” “বিতর্ক”, «বিচার” পাপ-পক্ষ প্রাপ্ত হইয়া মিথ্যা-জ্ঞান-গতি 
প্রাপ্ত হয়। মোহ সনি অহুশলের মূল, সুতরাং “সর্সব-অকুল- 
চিন্ত-সাধারণ” । লোভ-দ্বেষের মূলও এই মোহ। প্রজ্ঞা ইহার 

প্রতিপক্ষ । অন্ধকার যেমন আলোকের অভাবাজ্মক, মোহও তেমন 

প্রজ্জথার অভাবাম্মক । আলোকের বুদ্ধিতে যেমন অন্ধকার আপনাপনি 

হ্রাস পাইতে থাকে, তেমন প্রজ্ঞার বৃদ্ধিতে মোহ আপনাপনি 
হাস পাইতে থাকে । চিত্তের অন্ধতা-উতপন্ডি মোহের লক্ষণ ; 

আলম্বনের যথার্থ স্বভাব € অনিত্য-হুঃখ-অনাজ্স স্বভাব ) আচ্ছাদন 

ইহার কৃত্য $ হেতু-জ্ঞান-বিরহিত হইয়া আলম্বন-গ্রহণ ইহার উতপস্ভি- 
কারণ। এইব্রপে মোহ চারি আর্ধ্য-সত্য ও প্রতীত্য-সমুৎপাদ 
ধল্মকে জানিতে দেয় ন?, বুঝিতে দেয় না। মোহ শক্তিশালী 

হইলেও ধ্বংসশীল। শ্রদ্ধাময় চিত্তের দান-নীল-ভাবন! দ্বার! প্রজ্ঞার 
ক্রমিক বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ইহা বিলুপ্ত হইতে থাকে! 

২? আন্ত্রী (অহিরীক ) £-- কায়-ছুশ্চরিতে, বাক্-ছুশ্চরিতে, 
মনোছশ্চরিতে লক্জাহীনতা, দ্বপাহীনতাই অন্ী। বরাহ যেমন 
মানুষের পরিত্যক্ত পুরীষ ভক্ষণে কোনন্ধপ ঘ্বণাবোধ করে ন॥ 
লজ্জিত হম় নাঃ অহ্রীক ব্যক্তিও তেমনি সঙ্জনের পরিতাক্ত 

পাপকশ্মে ঘ্বণা বা লজ্জা করে ন। আত্ম-মর্ধ্যাদা-জ্ঞানহীনতাই 

ইহার উৎপত্তি-স্থল। ভু” ইহার প্রতিপক্ষ । 
স্্ ও 
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৩1 অনপত্রপা। (অনোত্বপ্প ) £-_ কায়ছুশ্চরিতাদির প্রতি- 

ফলে ভুয়হীন্তাই অনপক্রপা । ত্রাসহীনতা ইহার লক্ষণ। পতঙ্গ 

যেষন অগ্নিশিখা আলিঙ্গনে ভয়হীন, অনপজ্রগীও তেমনি পাপকর্ম 

সম্পাদনে ভ্রাসহীন । 

৪ | উীদ্ধত্য (উদ্ধচ্চ ):-- আলম্বন হইতে চিত্তের 
উৎক্ষেপণই ওদ্ধত্য বা গহ্ৃত্য। চি.ত্তর অশান্তি ইহার লক্ষণ, 
আস্থিরতা-সম্পাদন ইহার কৃত্য, অব্যবস্থিততা ইহার পরিণাম ফল, 
এবং অনুচিত মনস্কার ইহার মুখ্য কারণ। ভন্মস্তূপে দণ্ডাঘাত 
করিলে ভন্মরাশি যেমন উত্ক্ষেপিত হইতে থাকে এই চৈতসিকও 
চিন্তকে আলম্বন হইতে পুনঃ পুনঃ উৎক্ষেপণ করিতে থাকে । * 

৫! €লাভ্ভ £__ লিগ্সা, আসক্তি । লোভ চিত্টকে রূশাদি 
আ.লম্মনে আসক্ত করিয়া রাখে । এইরূপে প্রতিষ্ঠিত রাখিয়াই 

কায়-কর্ম্, বাকৃ-কম্পা ও মনঃ-কন্্ সম্পাদন করায়। এইজগ্চ 

লোভ হেতু । ত্যজনীয় আলম্বন অপরিত্যাগ ইহার লক্ষণ এবং 

উহাকে রক্ষা ও উপভোগ করা ইহার স্বভাব। ম্ববগণকে সুখ- 

মরফ্রিকায় প্রলুব্ধ করিয়া! জন্ম-মৃত্যুর প্রবাহে ভাসাইয়া ডুবাইয়া, 

ভাসাইয়া ডুরবাইয়  ছ£খের সমুদ্রে পরিচালনা ইহার কৃত্য। এইজন্য 
ইহ] অকুশল | ৃত্র-পিটকে ইহা! “তৃষ্কা” নাম প্রাপ্ত হইয়াছে, 

মা পর রি জা টির জর রর ররর দু রা দা! পচ আপস সম সপ. ৯৯ পল সা চে 

* পালি এবং বাংল! ভাষায় “উদ্ধরণ” শব্দটি পাওয়া যায়। উভয় 

ভাষায় ইহার একই অর্থ__"উত্তোলন”, “উদ্ধার”। উৎ+ধ+অনট ভাৰে 
অথবা উৎ+হ+অনট্। এই ছুই ধাতু সংযোগেই এই শৰটি নিষ্প। 
পাঁলিতে ইহার বিশেষণাকার “উদ্ধত” এবং বাংলাতেও “উদ্ধত” বা “উদ্ধৃত” । 

পালিতে উদ্ধতের ভাব যেমন উদ্ধচ্চ, বাংলাতে তেমনি উদ্ধতের ভাব “ওদ্ধতা” 
এবং উদ্ধতের ভাব “ওক্ধত্য”। কিন্ত বাংলাতে “উদ্ধত” নি 

“অবিনীত” “রুক্ষ” বুঝায়। 

চপ আঠা জপ ০৭০৯ আস এ. এ 
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কারণ উপভোগে ইহা নিবৃত্ত হয় না, ইহা! অতৃপ্ত পিপাসা ।' 
অসন্তষ্টি ইহার বিকাশ বা আকার । তদ্ধেতু “জয়মঙ্গল-মষ্ট-গাথার” 

স্থবির-কবি ইহাকে “সহত্্র-বাহু” রূপে চিত্রিত করিয়াছেন'। এই 
চিত্ত-বৃর্তিটিই চতুরার্ধ্য-সত্যের “সমুদয়-সত্য” । আলম্বমৈর বিভিন্নতা 
অনুসারে ইহা কাম-তৃষফ্া, ভব-তৃষ্ণা বা! বিভব-তৃষ্তার আকার ধারণ, 
করিয়া চিত্রে পরিচালনা 'করে। লোভ চিত্রকে পরের 

সম্পত্তির অভিমুখে ধ্যান (চিন্তা) করায় বলিয়া ইহার নাম 
“অভিধ্যা”। আলম্বনকে মনোরম করিয়া, রঞ্জিত করিয়া চিত্তকে 

আঁলম্বনের দিকে আকর্ষণ করে; তাই ইহার নাম দ্রাগছ। 

কিন্তু আলম্বন সম্বন্ধে অনিত্য, ছুঃখ, অশুচি, অনাত্ম-জ্ঞানোদয়ের 

সঙ্গে সঙ্গে সেই আলম্বনের গতি লোভ ত্রাস পাইতে থাকে। 

অলোভ বা নেক্ষাম্য ইহার প্রত্িপক্ষ। লোভ অকুশলের হেতু 
বটে, কুশলের কিন্তু “উপনিশ্রয়” । “রাগং নিস্সায় দানং দেতি, 

সীলং রক্খেতিঃ উপোসথকম্মং করোতি, সমাধিং ভাবেতি*। মানুষ 
দেবলোক, রূপলোক এবং ব্রহ্মলোকের সুখে লোভপরায়ণ হইয়! 

দন-শীল-ভাবনাদ্ি কুশল কর্ম করিয়া থাকে । এইসব কম্ম 
সম্পাদন-কালীয় চিন্তে লোভ-চৈতসিক সম্প্রযুক্ত থাকে না ; এইজন্স 

ইহারা কুশল-কন্ম। এইরূপে লোভ কুশলের পরোক্ষ কারণ 
( উপনিশ্রয় ) হয়, “হেতু” হয় না। 

৬% ছৃভ্ভি (দিট্ঠি) £₹_ দৃষ্টি বলিতে এখানে মিথ্যাদৃষ্টি 

বিপরীত দর্শন, মিথ্যা-মতবাদ বুবিতে হইবে । মিথ্যাদৃষ্টি-সম্পন্ন 
মনে করে তাহ্ঠর অভিমতই সত্য; অন্ঠ সব মিথ্যা। এইকরপ 
মিথায় অভিনিবেশ (আগ্রহযুক্ত মনঃসংযোগ ) দৃষ্টির লক্ষণ। জ্ঞান 
আলম্বনকে ইহার বথার্থ স্বভাব অনুসারে বুঝিতে পারে ; দৃষ্টি 
কিন্তু আলম্বনের যথার্থ স্বভাব পরিত্যাগ করিয়া, ইহার অবথার্থ 

স্বভাব গ্রহথ করে। “মোহ” আঁলম্বনের যথার্থ স্বভাব ঢাকিয়া 
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অধধার্থ স্বভাব প্রদর্শন করে। লোভ” সেই অধথার্থ স্বভাবের 

দিকে চিস্তকে আকর্ষণ করে ; “ণৃষ্টি” তাহা গ্রহণ করে। এইরূপে 
লোভই প্রত্যক্ষ ভাবে দৃষ্টি-কোণকে বিতথ করিয়া মিথ্যা/ৃষ্টিতে 
পরিণত করে। এইজন্য লোভের সহিত দৃষ্টির অব্যবহিত সম্বন্ধ” _ 
“মিচ্ছাদিট্টি লোভ-মূলেন জাযতি”। মিথ্যাৃষ্টি পরকাল, কুশলা- 
কুশল, কর্াকল বুঝিতে পারে না। অনিত্যকে নিত্য, ছুঃখকে 
সুখ, অনা্মকে আত্মা মনে করে। “সিমাক্নৃষ্টি" ইছার 

প্রতিপক্ষ । 

»% সান £-_ “মঞ্ঞতী”তি মান” । আমিত্ব-বোধ। অন্যের 

সঙ্গে তুলনা করিয়া “মান” নিজকে শ্রেষ্ঠ মনে করে। “চেতস 

উন্নতিঃ, অন্যেভ্য আত্মন উৎকর্যাভিমানো! মান উচ্যতে” । অভিধন্ধকোশ:ঃ | 
ধবজাসমুহ্বের মধ্যে কেতু (বৃহৎ পতাকা ) যেমন শ্রেষ্ঠ, তেমন 
অন্তান্ত ব্যক্তির মধ্যে নিজকে শ্রেষ্ঠ মনে করাই “মানের” 
লক্ষণ। "দ্ষ্টি* এবং “মান” উভয়ই পঞ্ষস্বস্ধাকে “আম্বাদময়” 

মনে করে। তদ্ধেহু উভয় লোভমূলক চিত্তে উৎপন্ন হয়। 
“নুষ্টি” পঞ্ষস্বস্ধাকে “আমি” রূপে নিতা, সুখ, শুভ ও আত্মা 
বলিয়া গ্রহণ করে। এইজন্য ঈহার রক্ষার্থ নানাবিধ শীল-ব্রত 
সম্পাদন করে। কিন্তু “মান” দৃষ্টিপ্ৃহীত “আমি”কে অন্যের 
সহিত সৌন্দর্যা, কৌলীন্ত, বুদ্ধিমত্তা, বিষ্তাবত্ত।, ধর্মজ্ঞান, চরিত্র 
প্রভৃতি নানা বিবয়ে নিজকে তুলনা করে এবং শ্রেষ্ঠ মনে করে। 
সমকক্ষ ব। নীচ মনে করাও মানের লক্ষণ ১ কারণ তাহাতেও 

পরিমাপ বা তুলন! রহিয়াছে, আমিত্ববোধ রহিষ্ভাছে। “লোভ,” 

“দৃষ্টি”, “মান” এই চৈতসিকত্রয় লোভ-পক্ষীয় অর্থাৎ লোভমূলক 
চিত্তেই উৎপন্ন হুয়। “অনিত্য-জ্ঞীন” ও “চিত্ত-মৃদ্তা” ইহার 
প্রতিপক্ষ 

* ১৬শ পৃষ্ঠা ত্রষ্টব্য 



অভিধন্মার্থ-সংগ্রহ। ৭৭ 

৮৮1 ঢছ্বঘ ( দোস ) £__ দূষণ ( দো জন্মান ) ন্বত্বাব বিশিষ্ট 

মনোবৃতিউ দ্বেষ। আালম্বনকে হনন করে বলিয়। ইহার অস্ত নাম 

“প্রতিঘ”। আলম্বনের হিত-নুখের বিপদ আকাঙ্ক্ষা করে বলিয়া ইহ 
“ব্যাপাদ্” ৮ দ্বেষ ছেষকের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাদির বিকৃত ভাব উৎপাদন 

দ্বার দেহকে দূষিত করে এবং তাহার চিন্তকে ততোধিক দূষিত করে। 
কিন্তু অন্যের দ্বেষ দ্বার! ছিষ্ট নিজকে দূষিত হইতে দেওয়। না দেওয়া 
দ্িষ্টের নিজের উপরই নির্ভর করে। ক্রোধ বা চণ্ডতা ইহার 

লক্ষণ। এই চগু-লক্ষণে দ্বেষ বিষধর সর্প হইতেও ভীষণতর ; 

ভ্রুত বিসর্পণ শ্বভাবে অশনি-নিপাত তুলা ; অন্তর্দাহ কৃত্ে দাবাগ্নি 
সদুশ। জাম্মাহিত সাধনে শক্রসম ; সর্ববশঃ অহিত সাধনে 

পৃতি-মৃত্রবৎ। পিতৃহত্যা, মাতৃহত্যাঃ অর্ঠংহতা। বুদ্ধের শরীরে রক্ত- 

পাত, সঙ্ঘভেদ 'প্রভৃতি যত গুরুতর পাপকন্ম আছে, সমস্তই দ্বেষ-মূলক। 

কেহ আমার শনিই্ট করিলে কিংবা আমার প্রিয় বস্তুর বা প্রিয় 

জনের তনিষ্ট করিলে, অথবা অপ্রিয়জনের উপকার করিলে দ্বেধ 

উৎপন্ন হয়। লোভের স্বভাব আলম্বন রক্ষা 'ও উপভোগ কর! । 

কিন্ত দ্বেষের স্বভাব আলম্বন ধ্বংস কর। “মেত্রী” ইহার প্রতিপক্ষ । 

[ বিংশ পৃষ্ঠায় ছেব-চিত্বের সংক্ষেপার্থ দ্রষ্টব্য ]। 

.৯। ঈর্ষ্যা (ইস্সা ) £_ পরশ্ত্রীকাতরতা। অন্যের মান, 

যশ, গুণ, সৌভাগ্য ও সুখ-সমৃদ্ধি-অসহিষ্ণুতা ও তজ্জনিত চিত্ব-ক্ষোভ 

ঈধ্যার লক্ষণ। ইহাদের উৎসন্নতা-সাধন ইহার কৃত্য। পরনিন্দা, 

দোষারোপ, ছিত্রান্বেবণঃ বিপদ-কামনা ঈর্ধ্যার অভিব্যক্তি ব! আকার । 

ঈধ্যা অর্ববতোভাবে অহিতকর ও ভয়ঙ্কর অকুশল চৈতসিক ; “মুদিতা” 

ইহার প্রতিপক্ষ বা৷ প্রত্যানীক; উভয়ের আলম্বন পরের সম্পদ। 
কিন্তু মুদিতা এই আলম্বনকে অভিনন্দন করিয়; মহ হয়, এবং 
ঈর্ধ্যা ইহার ধ্বংস কামন। করিয়া হীন হয়। 



প৮” অভিধন্মার্থ-সংগ্রহ | 

৯০ £ মাহসর্থ্ (মচ্ছরিষ) :_ আত্ম-সম্পত্তি সঙ্গোপনেচ্ছা। 

«এই এই সম্পদ আমার হউক, অন্ঠের না হউক*। “আমার 
লব্ধ সম্পন্তি 'আমার প্রয়োজনার্থ, অন্যের জন্য নহে,” এইরূপে 

আত্ম-সম্পন্ডিই মাৎসধ্যের আলম্বন। লব্দ বা লভিত্ব্য সম্পদ 
আত্ম-প্রয়োজনার্থ গোপন করিয়া রাখা মাংসর্ধোর লক্ষণ। 
মাংসধ্যের কারণে মানুষ দানাদি পরহিত সম্পাদনে অক্ষম থাকে । 

অন্টে কিছু লাভ করিয়াছে বা করিবে জানিয়া যে চিত্তক্ষোভ 

জন্মে, তাহ। ঈব্যা। যাহা নিজের লাভের আশ! ছিল, কিন্তু লব্ধ 

হইল না; তজ্জন্ত যে চিহ্ুক্ষোভ তাহ! মাৎসর্্য। এই ছুই 

চৈতসিক দ্বেবমূলক চিন্তেই যুক্ত হয়, কিন্তু আলম্বনের পার্থক্য-হেতু 
এক চিন্তে উৎপন্ন হঘ না। “করুণ” ইহার প্রতিপক্ষ । 

মাৎসধযর তাপর নাম কৃপণতা, স্বার্থপরতা, নীচতা। মাহসধ্য 
চিন্কে সঞ্চুচিত করিয়। রাখে, প্রসারিত হইতে দেয় না। ইভা 
উদারতা, বদান্তত।) মহব্ব প্রভৃতি চিত্তের উন্নত অবস্থা গঠনের 

পরিপন্থী । 

৯৯1 ০কীক্কভ্য ( কুক্ধুচ্চ ) ৮ খেদ, অনুশোচনা, অন্রতাপ, 

বিপ্রতিসার এবং তঙজ্জনিত উতৎকঞ্ঠ। ও উদ্বেগই কৌকৃত্য। 

[কু (কুংসিং) + কৃত্যা (কাধা) ল কুকৃত্যা ; কুকৃত্যা 4 কা 
স্বার্থে 55 কৌকৃতা ]। এই উদ্বেগ ছুই আকারে চিত্তে উৎপন্ন হয় । 

(১) “কুশল-কন্ম করা হঈল না” » (২) “অকুশল-কন্ম করা হইল” | 

অকুশল-কর্ম্বের পুর্ন সঞ্চিত অভ্যাস পরিত্যাগ করিয়া কুশল-কর্ধ 

সম্পাদন করিতে পারা যাইতেছে ন। বলিয়৷ যে অন্থুশোচনা তাহাও 
কৌকৃত্য। কৌকৃত্য দৌর্মনন্ত বেদনা-যুক্ত ; এজন্ত ছেষচিত্ত সহগত | 
কিন্তু ঈর্ধা ও মাংসর্ধ্য বিবজ্জিত হইয়া উৎপন্ন হয়। “ন্ধ ত্য-কৌকৃত্য” 
পঞ্চ-নীবরণের অন্যতম ৷ “প্রশ্রন্ধি”* উভয়ের প্রতিপক্ষ । 

দে, জর্ধযা, মাৎসর্ধ্য ও কৌকৃত্য চৈতসিক চতুষ্টয় প্রতিঘ 
সম্প্রযুক্ত চিত্তেই উৎপন্ন হয়। 



অভিধন্মার্থ-সংগ্রহ । ণ৯ 

৯২1 ভ্যান (থীন):- [ত্ত্যে1 ক্ত ভাবে] চিত্তের 
অলসতা ;' আলম্বন সম্বন্ধে সঙ্কোচনশীলতা৷ ও অস্পষ্টতা ; অকর্শশণাতা ; 

অনুৎসাহ। স্ত্যান-চিত্ত কুশল আলম্বন গ্রহণ করিতে রোগ-ছুর্ববল 
হস্তের ভ্ঠায় শুধু শক্তিহীন নহেঃ অনিচ্ছুক । চিত্র পরাক্রম 
বিনাশ ইহার কৃত্য । “চিত্ত-লঘ্বুতা” ও “বিতর্ক” ইহার প্রতিপক্ষ । 

৯৩ মিদ্ধ ৮ [মি + জক্ত ভাবে ]। নাম-কায়ের 
অর্থা বেদনা-সংজ্ঞা-সংক্কারের অকর্শশাতা, আলম্বনে সঙ্কোচ-ভাব। 

সম্প্রযুক্ত চেতসিকের পরাক্রম বিনাশ ইহার কৃতা। স্ত্যান-মিদ্ধ 
উভয়ের কৃতা,__ উদ্ভমকে বিনাশ করা । উভয়ের লক্ষণ অকর্ম্মশ্যতা | 

তাহাদের কৃতা এবং লক্ষণের একত্ব হেতু পঞ্চ নীবরণে ভাহার৷ 

যুগলরূপে গৃহীত হইয়াছে । “কায়-লঘুতা" ও “বিতর্ক” মিদ্ধের 
প্রতিপক্ষ ৷ 

১৪ 1 ন্বিচিকিতসা (বিচিকিচ্ভা ) 22 সংশয়, দ্বিমতি। 

চিত্ত যখন “হ1” এবং “ন।”র মধ্যে ঘডির পরিদোলকের মত 

দোলিতে থাকে তখন বিটিকিৎসার অআবস্থা। কোন বিষয়ে 

মীমাংসার অক্ষমতা! হেতু চিন্ডের ভাস্িরতা। ইহার লক্ষণ ৷ নান! আলম্বনে 

চিত্তরকে পরিভ্রমণ করান বিচিকিশসার কৃত্য। অনিশ্চয়তা ইহার 

পরিণাম ফল । চিন্তের একাগ্রতা বা সমাধি-_ যাহ! দ্বারা প্রজ্ঞ! 

লাভ হয়, তাহ! দ্বারা বিচিকি-সাও দূরীভূত হয়। বিচিকিৎসা 

না থাকিলে জ্ঞান-পিপাসা উৎপন্ন হয় না। এই হিসাবে 

বিচিকিৎস। জ্ঞানের উপনিশ্রয় ; হেতু নহে । 

এই চৌদ্দ প্রকার অকুশল চৈতসিকের মধ্যে-_ মোহ, অস্থী, 
অনপত্রপা ও উদ্ধত্য “সর্ব-অকুশল-চিত্ত-সাধারণ”। লোভ, দৃষ্টি, 
মান শুধু লোভমূলক চিত্তে উৎপন্ন হয় বলিয়া এই তিন চৈতসিকের 
সাধারণ নাম “লোভ-ত্রিক”। দ্বেষ, ঈব্যা, মাওসর্য, কৌকৃত্য 
এই চারি চৈতসিক শুধু ছ্েষমূলক চিত্তে উৎপন্ন হয় বলিয়! 



৮৩. অভিধশ্মার্থ-সংগ্রহ | 

উহাদের সাধারণ নাম “ঘ্বেষ-চতুষ্টয়”। স্ত্যান-মিদ্ধ চৈতসিকদ্ধয় লোভ- 

মূলক ও দ্বেবমূসক উভয়বিপন হাকুশল চিত্তে উৎপন্ন হয় বলিয়া 
এই ছুইন্ির সাধীরণ নাম “অকুশন-প্রকীণ” | ঠিবিচিকিৎসা” শুধু 
মোহ-চিত্তে সং যুক্ত হয়, এবং একক। এইজন্য ইহার, সাধারণ 
নাদকরণ অসস্ভব। .তবে “এক মৌলিক চৈতমিক” বল যাইতে পারে। 

ঘে)ট উনিশ প্রকার ০শাভন-সাশান্বন টচছভসিক ॥ 

১1 শ্রদ্ধা] (সন্ধা ) £__ [শরৎ (অবায়) + ধ! + ও ভাবে +স্ত্রীং 

আপ্ » শ্রন্ধা। শরৎ -- বিশ্বাস ]। বৌদ্ধ-দর্শনে শ্রদ্ধা ধর্মে ভন্ধবিশ্বাম 
নহে, যুক্তি-সঙ্গত বিশ্বাস বা পরোক্ষ জ্ঞান। চিত্তের নির্মালতা ও 

উচ্চাকাত্রক্ষা শ্রদ্ধার লক্ষণ। জক্ফ সলিলে যেমন চন্দ্রস্োর স্বরূপ 
প্রতিফলিত হয়, তেমনি শ্রদ্ধা-নিশ্মাল চিত্তেই বৃদ্ধাদি আ্ধেয় বস্ত গৃহীত 

হয় ৮_পঞ্চ-নীবরণ ( কামছন্দ, ব্যাপাদ, স্ত্যান-মিদ্ধ, ওদ্ধ ত্য-কৌরুতা, 
বিচিকিৎসা ) নিবুস্ত থাকে । হস্তহ্ীন যেমন রত্বাদি দর্শন করিলেও 

গ্রহণ করিতে অক্ষম, বিশ্তভীন ঘেমন ভোগ-ন্থুখে বঞ্চিত, বীজহান 

হইলে যেমন শম্তাদি লাভ হয় ন!, তেমনি শ্রদ্ধা না থাকিলে, 

দান-শীল্তভাবনাদি পুণ্য-কন্ম সম্পাদন করা যাইতে পারে না। 
শ্রদ্ধ। ঘ্বারাই পুণ্য-কন্মাদি গৃহীত, কত ও ফলিত হয়। এজন্য শ্রদ্ধা 

হস্ত-বিত-বীজ সদৃশ। অন্য তীধিয়ের যুক্তি-হীন অন্ধ-বিশ্বাস শ্রঙ্ছা 
নহে। উহা শ্রদ্ধার আকারে “মিখ্য।-অধিমোক্ষ”) “দৃষ্টি”” সম্প্রতীচ্ছ 
€ মানিয়া লওয়া) মাত্র। অশ্রদ্ধা ইহার প্রতিপক্ষ । একটি দৃষ্টান্ত 
দিব £-_ একজন পথিক তাহার অপরিচিত দেশের. কোন রাস্ত! 

দিয়া যাইতে যাইতে এক নাতি-ক্ষুত্র নদী তাঁহার গমন-পথে 
বাধা জন্মাইল। নদীতে খেয়া নৌকা কিংবা সেতু, কোনটি নাই। 

সে দেখিল নদীর অপর পারে একজন প্রাচীন ভদ্রলোক বৃক্ষচ্ছায়ায় 
বসিয়। বিশ্রাম-ন্খ উপভোগ করিতেছেন। ত্বাহাক্ে.নদীপার হইবার 
উপায় জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি উপদেশ দিলেন, “নদীটি হাটিয়া 
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পার হওয়া "যায়, কাপড় ভিজিবে না, আমিও. পার হইয়া 
আসিয়াছি”। পথিক মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিল ;- “এই 
ব্যক্তির -কঞ্ছা বিশ্বাসযোগ্য কিনা? নদীর ছুই দিকের ক্রমিক 
রাস্তাটি নদী দ্বার! বিচ্ছিন্ন ; নদীর উভয় সৈকতে পথিকগণের 
চলাচলের পথ-চিহ্ু রহিয়াছে । ভদ্রলোক আমাকে মিথ্যা বলিবার 

কোন কারণ নাই”। এইরূপে সিদ্ধান্ত করিয়! পথিক অগ্রসর হইল এবং 

প্রতি পাদক্ষেপে টিপিয়! টিপিয়া পরীক্ষা করিতে করিতে চলিতে লাগিল । 
পরিশেষে নিরাপদে পর-পারে উত্তীর্ণ হইল। ভদ্রলোকটির উপদেশ 
পথিক অন্ধ-বিশ্বাসে গ্রহণ করে নাই । যথা সম্ভব বিচার পূর্ববক 

গ্রহণ করিয়াই সাবধানে নদী পার হইতেছিল। নদী পার হইবার 
সময় তাহার শ্রদ্ধার অবস্থা এবং অগ্রসরের সঙ্গে সঙ্গে তাহার 

শ্রাদ্ধ! উত্তরোত্তর বলবতী হুইতেছিল। নদী উতীর্ণের পরবতী 
অবস্থা শ্রন্ধাতীত ;__- তখন পখিক ও ভদ্রলোক নদীর উত্তরণীয়তা 
সম্বন্ধে সমজ্ঞানী । এবং উভয়ই উন্ভীর্ণ। বুদ্ধের উপদেশ এইরপে 
গ্রহণই শ্রদ্ধার কাজ। এইন্পে শ্রন্ধাবলে ভবনদী উত্ভীর্ঘ 
হইতে হয়। 

২1 স্স্রতি (সতি) :--যদ্বার কুশল আলম্বন স্মরণ করা 

যায় তাহাই “স্মৃতি”! স্মৃতি বলিতে সমাক স্থৃতিই বুঝায়। 

অকুশল বিষয় মনে উঠা “ম্মতি” নহে, তাহা! অকুশল-চিতোতপত্তি ; 
দৃষ্টি । স্থতি চিত্তের কুশল অবস্থাকে সর্বদা জাগ্রত রাখে । শ্মতি 
এইরন্পে অকুশল অবস্থাকে উৎপন্ন হইবার অবকাশ না দিয়! 
চিত্তকে কুশলে নিযুক্ত প্লাখে। “কুশল-অপরিত্যাগ* উহার লক্ষণ। 
“অবিস্মাত সতর্কতা” ইহার কৃত্য। স্থ্তি বর্ববিধ কুশল কশো 

বি্ভমান থাকে । কর্ণধার-ক্ীন তরদী ও স্মতি-হীদ চিন্ত একই 
দুর্দশাপর ৷ হিতাছিত নির্বধাচনেও স্থতির ক্ষমত। আছে। এইরূপ: 

স্্ ৭১. 
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নির্বাচন. করিয়াই স্মৃতি হিতকে গ্রহণ ও বর্ধন করে, তাহাতেই 
অহিত "রঞ্জিত" হয়। ভগবান বলিয়াছেন,_“সতিং খাহং ভিকৃখবে, 

সব্বত্িকং বদামী'তি”। “হে ভিক্ষুপণ। আমি স্মতিকে ' সর্বববিধ 
কুশল-উদ্দেশ্ঠ-সিদ্ধিদাত্রী বলিয়া থাকি; ইহা সর্ববিধ কুশলে 
বি্কমান” । শ্রদ্ধা) স্মৃতি, একাগ্রতা ও প্রজ্ঞার স্বভাব আলম্বনে 

নিমগ্ন থাকা। “অখ-সালিনী” বলে,_ আলম্বনে অভাসমান অর্থাং 
নিমজ্জন স্মরতির' লক্ষণ ; অবিস্মতি (প্রমাদ-ধ্বংস ) ইহার 'কৃত্য ; 
রক্ষণ ও আলম্বনাভিমুখিতা ইহার পরিণাম ফল। কায়া, বেদনা, 
সংজ্ঞা-সংস্কার ও চিত্ত সম্বন্ধে স্মৃতির অনুশীলন ন্মৃতি-গঠনের উপায় । 
ইহা আলম্বনে. স্তস্তের ম্যায় দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত থাকে। এবং 
চক্ষাদি দ্বারকে অকুশল হইতে রক্ষা-ব্যাপারে «দৌবারিক-সদশ” | 
'“সম্মোহ” ইহার প্রতিপক্ষ ; “অপ্রমাদ” ইহার অন্য নাম। 

৩1? স্ত্রী (হিরী):-_ কায়-ছুশ্চরিতাদিতে -_ লজ্জা, ঘ্বণা্ট 
“ভী” | আম্স-মধ্যাদাবোধ ইহার কারণ, এজন “হী” নিজ চিত্ত 
হইতে উৎপন্ন হয়। “অজ্বন্ত সমুট্ঠানা হিরী নাম”। তদ্ধেতু 
হী আ স্াধিপতি। কুলবধূ যেমন আত্ম-গৌরবে মিফাচারকে ঘৃণ! 
কবে, হ্ৰীমান ব্যক্তিও তেমনি আম্ম-গীরবে পাপকে ঘ্বণ। করে। 
অন্থী ইহার প্রতিপক্ষ । 

৪ 1 অপজ্পা। ( ৩ত্তপ্প )$_ কায়ছুশ্চরিতাদি পাপ কম্মে 
ভয়, উদ্বিগ্রতাই অপান্রপ।। লোক-নিন্দা, ছুর্গতি-ভয়, রাজ-দপগ্ু-ভয় 
ইত্যাদি বহির্ভগতের আধিপত্যই অপত্রপার কারণ। এইরূপ ত্রাসের 
কারণে পাঁপ-বর্জন ইহার কতা । পর গারব* বসেন পাপতো 
উত্তাসনতো। বেষিয়া বিয় ওত্তষ্পং” | 

. হ্রী এবং অপত্রপা যাহার আছে, পাপ বর্নের জন্য তাহার অন্ত 
সাহায্যের আবস্ঠক করে না। এই ছুই কুশল-মনোবৃত্তিই মানুষকে 
ইতর প্রাধী হইতে শ্রেষ্ঠ করিয়া রাখিয়াছে। এবং এই 'মনোবৃত্তিদধয় 
পাপ বর্জনে বছ শক্তিশালী । এজন্য এই ছুই ধর্ম লোক-পালক। 



অভিধর্ার্থ-সংগ্রহ | ৮৩ 

& %" অতলাভ্ভ £_ লোভের প্রতিপক্ষ অলোভ। ইহ! 
কুশল কর্মের হেতু; অব্যাকতেরও হেতু । কুশল-কর্-ফলের গতি 
অলোভই ঞ্ব্যাকৃত চিত্ত, নিঞাম চিত্ত উৎপন্ন করে। ,যেই লোভ 

ভোগেম্ছার আকারে, আলম্বনে লগ্নভাবে চিত্তে উৎপন্ন, সেই লোভকে 
বিদূুরিত করিয়া, লোভনীয় ভোগ-সম্পদকে পুরীবরাশির স্কায় 
পরিত্যাগ করিয়া, অলোভ উৎপন্ন হয়। পদ্ম-পত্রে বারি-বিন্দুর 

শ্বায় আলম্বনে চি্বের “অলগ্রতা” লক্ষণ এই অলোভ। 
“অপরিগ্রহণ” ইহার কৃত্য। “তৃষ্ঞা-ক্ষয়” ইহার পরিণতি। 
অলোভ দানের হেতু? নৈষ্কাম্য,ঠ অনভিধ্যা, বিরাগ ইহার অন্য 
নাম। ভ আলম্বনে লগ্ন স্বভাব; অলোভ অলগ্ন স্বভাব ; যাহা 

অলগ্র তাহাই মুক্ত। স্ৃতরাং অলোভই মুক্তি। 

৬? অচ্ছহেষ (অদোস ):-_- দ্বেষের প্রতিপক্ষ অছেষ। 

ইতাঁর লক্ষণ মচণ্ডতা, অকঠোরতা, অনুকূল মিত্রের ন্যায় । অহিতকর 
আলম্বনের প্রতি যে ছেব উৎপন্ন হয়ঃ সেই হ্বেবকে বিদূরিত 
করিয়া পূর্ণচন্দ্রেরে সৌমা ভাব উৎপাদন ইহার কৃত্য। ইহাই 
“অব্যাপাদ-ধাতু” । অদ্ধেষের স্বভাব চন্দন-প্রলেপের গ্যায় শা$ম্তকর। 

আদ্বধব সক্রিয়) -- ইহাই “মেত্তা” - মৈত্রী বা হিত-কামন। । 

“অহিংস” ইহার অপর নাম। “অমোহ” ভাবনার হেতু ; “অলোভ" 
দানের হেতু এবং অছ্ধেষ শীলের হেতু । “সবেব সমতা ভবস্ত 

স্থখিত'ভ।” মেত্রী বা অদ্ধেব অনুশীলনের মন্ত্র।(। অদ্বেব যাহার 

প্রতি 'পোবণ করা যায়, তাহার প্রাণ-বধ করিবার, সম্পত্তি হরণ 

করিবার, ব্যভিচার সমর্থন করিবার এবং তাহার সঙ্গে মিথ্যা, পরুষ, 

পিশুন বাক্যাদি ব্যবহার করিবার রতি থাকিতে পারে না। আত্ম- 

হিতাভিলাবীও নিজকে পাপলিপ্ত দেখিতে ইস্ছা করে না। এইরূপে 
অন্ধেষ শীলের কারণ হইয়া থাকে। দ্ধের যেমন মহাপাপ, 
অদ্বেষ তেমন মহাপুণ্য এবং কুশলের অন্যতম হেতু। 
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৭) তজ্রমধ্যস্থত। ( তত্রমজ্কত্ততা ):-_ চিত্তের “লীন” ও 
"দ্ধত্য”' হই বিসম অবস্থার মধাম্থ অবস্থাই তত্রমধ্যস্থতা। এইরূপে 
চিত্ত-চৈতস্িকের সমতা-রক্ষা! ইহার কৃত্য। নিরপেক্ষত। উহ্থার 'লক্ষণ। 
চিত্ত-চৈতসিকের প্রতি নিরপেক্ষতাকে, শকটাবন্ধ সুশিক্ষিত অশ্বদ্বয়ের 
প্রতি সারথির সমদশিতার ন্যায় * দ্রষ্টব্য। শারীরিক (জায়বিক ) 

সুখ-ছৃঃখ হীন অনুভূতিকে “অহ্ঃখ-অন্ুখ-বেদনা” এবং মানসিক 

নৃখ-ছুঃখ হীন বেদনাকে “উপেক্ষা” বলা হয়। এই শোভন-চৈতসিক 

তত্রমধ্স্থতাকেও “উপেক্ষা” বল! হয়। কিন্তু এই “তত্রমধ্যস্থত!” 

বেদন। নহে, ইহ সর্ব কুশল-চিত্ত-সাধারণ শোভন চৈতসিক । বেদন! 

নিজে কুশলাকুশল বজ্দিত বিপাক; এই “তত্রমধ্যম্থত” কুশল 

চৈতসিক;-_-ইহা বোধ্যঙ্গের “উপেক্ষা” ব্রহ্ম-বিহারের উপেক্ষা 

সংস্কারোপেক্ষা । ইহা জ্ঞানজ, বেদনাজ নহে । এই জ্ঞানজ উপেক্ষা 
কামাবচরের কুশল, সহেতুক ক্রিয়া ও কুশল-বিপাক চিত্তে বিদ্যমান । 
কিন্ত বেদনাজ উপেক্ষা এতদ্ধ্যতীত অকুশল চিত্তেও বিগ্যমান। সুতরাং 
জ্ঞানজজ উপেক্ষা ও বেদনাজ্ত উপেক্ষা একই চিত্তে বিদ্যমান থাকিতে 

পারে। কিন্তু অভিধর্ে বেদনাজ উপেক্ষা অনুসারেই চিত্ত-বিভাগ 

কর! হইয়াছে । 

৮1 কাক্স-প্রশ্রন্ষিগ ৯ চিত্ত-প্রশ্রন্ষি (পস্সদ্ধি ) £-_ 
“কায়” এখানে নাম-কায়, অর্থাং বেদনা, সংজ্ঞ। ও সংস্কার। “চিত” 

অর্থ কুশল-চিন্ত। প্রশ্রন্ধি অর্থ প্রশান্তি। ইহা! “ওদ্ধত্য-কৌকৃত্যের” 
প্রতিপক্ষ এবং সপ্ত বোধ্যঙ্ষের অন্যতম অঙ্গ । যাহার কায়-প্রশ্র্ধি ও 

চিত্ব-প্রশ্রন্ধি ছূর্বধল, তাহার কুশল কর্মে চিন্ত-সুর্ধ লাভ হয় না। 
স্থলে উদ্ধৃত মংস্তের ম্যায় তাহার চিত্ত উদ্বেগ-সন্কুল হয়। কিন্ত 
যাহার ইহ! প্রবল তাহার চিন্ত শীতল-সলিলে নিক্ষিপ্ত মতস্তের 
ম্যায়, সুখ ও শান্তি লাভ করে; কুশল কর্মে চিত-মুখ জন্মে 
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১০% কাক্স-লক্গুতা ঃ ১১1 চিত্ত-লছ্বুতা (লতা ) £-- 
বেদনা, সংজ্ঞা ও সংস্কারের শীত শীস্্ পরিবর্তনশীলতাই “কায়-লঘুতা | 
কুশল-চিন্তের শীত্ব শীত্ম পরিবর্তনশীলতা (আলম্বন 'গ্রহণ-ক্ষমতা ) 
চিন্ত-লঘ্ুতা 1 যাহার ইহা ছূর্দবল, পুণ্যকর্্দে তাহার চিত্ত প্রসারিত 
হয় না, সঙ্কুচিত হইয়া! থাকে; ততণ্ত-পাষাণে প্রক্ষিপ্ত পদ্মের গায় 
সরসতাহীন হয়। কিন্তু ধাহার ইহ] বলবতী তাহার চিত্ত পুণ্যকর্শে 

বিদ্বাদ্ধেগে প্রসারিত হয়ঃ শীতল জলে প্রক্ষিপ্ত পদ্দের স্যায় প্রকুল্প ও 

সরস থাকে। এক্ত্যান-মিদ্ধ" ইহার প্রতিপক্ষ । 

৯২? কাক্স-ম্বুতা* ৯৩ ? চিত্ত-স্থছভা (মুছুতা ) £-_ 
মু অর্থ কোমল। মৃছুর ভাব মুদ্বতা বা কোমলতা! যাহার 

কায়-মুছুতা, চিত্ত-মৃদ্ূতা ছূর্দবল, তাহার চিত্ত পুণ্যকর্ন্নে তন্ময় হইতে 
পারে নাঃ শক্র-হস্তে বন্দীকৃত যোস্কার মানসিক অবস্থা প্রাপ্ত 

হয়, চিন্ত যেন প্রস্তরীভূত হয় । কিন্তু ধাহার ইহা প্রবল, তাহার 
চিন্ত পুণ্যকণ্ম সম্পাদনে প্রিয় ভ্ঞাতি-পরিবেষ্টিত যোদ্ধার চিত্তের 
ন্যায় মৃছুল ও তন্ময় হয়। “মান”, “তুষ্টি” ইহার প্রতিপক্ষ । কারণ 

এই ক্রেশদ্ধয় চিন্তের কঠোরতা সম্পাদনে খুব পট্র। 

১৪7 কায়-কল্মাশ্যভা।; ১৯৫1 চিভ-কল্মশ্যভি 

(কম্মঞ্ ঞ্চতা) --বন্” এখানে কুশল-কর্শমা। কন্মশ্যতা_কুশল কন্ম 

সম্পাদনের যোগ্যতা । যাহার ইহ। হূর্ববল, সে কুশল কর্মে চিত্তকে 

থেস্। নিধুক্ত করিতে পারে না, প্রতিবাতে নিক্ষিপ্ত তুষরাশির 
হ্যায় ৰিকীর্ণ হইয়। যায়। কিন্তু ধাহার ইহা! সবল, তিনি চিন্তকে 

পুণ্যকর্মমে ঘথেস্ছা নিষুক্ত করিতে পারেন; চিন্ত বিকীর্দ হয় না; 
বরং প্রতিবাতে নিক্ষিপ্ত ভুবর্ণখগ্ডের স্তায় যথেচ্ছ। স্থাপিত হয়। 

দান-শীল-ভাবনাদি কুশল কর্মে চিত্তের কর্ণাশক্তি ধ্বংস-কারী 
পঞ্চ-নীবরণ ইহার প্রতিপক্ষ ( 
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৯৬1 কাকস-প্রগ্ুণভা, ৯৭ চিতত-প্রঞ্চণতা_ 

( পাগুঞ্ঞতা ) £-_ প্রগুণ অর্থ দক্ষ, নিপুণ । প্রগুণের ভাৰ প্রগুণতা, 

অর্থাৎ চিত্ত-চৈতসিকের সমষ্টিভাবে ও ব্যষ্টিভাবে কুশল কর্ম সম্পাদনের 

নিপুণতা, দক্ষতা, অভিজ্ঞতা । যাহার ইহা৷ ছর্বধল . তাহার চি 

পুণ্যকর্্ম সম্পাদনে কম্পিত হয়, আহত হয়, অস্থাচ্ছন্দ্য বোধ 

করে ;-_ গভীর জলে নিক্ষিপ্ত ব্যক্তির স্তায়। ধাহার ইহ! গুবল, 

তাহার চিত্ত পুণ্যকর্্ সম্পাদনে কম্পিত হয় না, স্থির থাকে, 

আহত হয় না) স্বচ্ছন্দ থাকে; গভীর জলে নিক্ষিপ্ত জলচরের 

ন্যায়। মশ্রদ্ধাদি ইহার প্রতিপক্ষ । 

১৮1 কার্স-খজুতী” ৯৯1 চিত্ত-খখজুতা। (উজ্জ্বুকত1) ৮ 
খজুর ভাব খজুতা, সরলতা। যাহার ইহা! ছুর্বধ্ল সে পুণ্য-কর্্ 

ঈম্পাদনে বিসমগতি প্রাপ্ত হয়। কখন লীন, কখন উদ্ধত, 

কখন অবনত, -কখন উন্নত, স্ুরাপানোন্বন্ত ব্যক্তির পথ-গমনের 

স্তায় চিত্ত অস্থির গতি প্রাপ্ত হয়। যাহার ইহা প্রবল তিনি 

সমভাবে, সুনির্দিষ্ট নিয়মে দান-শীল-ভাবনাদি কুশঙ্গ-কম্ম সম্পাদন 

করিতে পারেন । মায়া, শাঠ্য উহার প্রতিপক্ষ । 

. শ্রন্ধাদি উনিশ প্রকার শৌভন-চৈতসিক উনষত্তি শোভন চিন্তে 

সংযুক্ত হয়। এইজন্য ইহারা শোভন-সাধারণ চৈতসিক। 

ডে১ ভিন প্রকাব্প বিশ্তাতি £চতনসিক ? 

১ সম্যক বাক্য ( সম্মবাচা ) £- মিথ্যা বাক্যে বিরতি, 

পিশুন বাক্যে বিরতি, পরুষ বাক্যে বিরতি? সম্প্রলাপ বাক্যে 

বিরতি, _- এই চতুবিধ বাক্-ছুশ্ারিত্রে চিত্বের বিরতি বা! অনাসক্তিই 

সম্যক বাক্য, সুভাধিত বাক্য। অর্থাৎ সত্য-বাক্যে, মিলনাত্মক 

বাক্যে, মধুর কাঁক্যে ও হিত-ধর্ম বাক্যে রতি। 
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২% সম্যক কল্প (সম্মাকম্মস্ত ) £--প্রাণিবধে বিরতি, অদত্ত 
গ্রহণে বিরতি, ব্যভিচারে বিরতি, এই ত্রিবিধ কায়-ছুশ্চারিত্র্ে 
চিত্তের অনাসক্তিই সম্যক কর্্দ। ' দয়া-কর্টে। দান-কর্শ্ে ও 

্হ্মচর্ধ্যে * রতি । 

৩1 দম্যক্ড আজীম্ম (সম্মাজীব ) £-_ মিথ্যা-জীবিকায় 
অনাসক্তিই সমাক্-আজীব। ইহা জীবিকার্জনের জন্য বাক্ ব1 
কায়-ছুশ্চরিতে বিরতি । ছুশ্চরিতের প্রতি চিত্তের বিমুখখীভাব বা 
অনিচ্ছা হইতেই চিত্তে “বিরতি” উৎপন্ন হয়। ছুশ্চরিতান্্যায়ী 
কাধা সম্পাদনের স্থযোগ পাইয়াও-_ শ্রদ্ধা, হ্রী, অপত্রপার অন্ুবলে 

সেই ছুশ্চরিতের প্রতি যে বিরতি উৎপন্ন হয়, তাহা “সম্প্রাপ্ত 

বিরতি”। ইহাই এখানে উদ্দিষ্ট। শুধু বর্তমান কালীম্ম আলম্বন 
সম্বন্ধেই এই বিরতি উত্পন্্ হয়। শীল-গ্রহণ-কারণে ছুশ্চরিতে 

যে বিরতি, তাহা *সমাদান বিরতি” | ইহার আলন্বন বর্তমান ও 

ভবিধ্যং কালীয়। নিরনুশয় চিত্তের যে ছুশ্চরিতে বিরতি, তাহা 
“সমুচ্ছেদ-বিরতি” । ইহা! লোকোত্তর চিত্তেই সম্ভব । ইহ! নির্বধাণালম্বন 
সম্ভৃত। লোকীয়-বিরতির আলম্বন কিন্তু বিরতি-যোগ্য বস্ক। যেমন 
প্রাণি-বধে বিরত চিত্তের আলম্বন “জীবিতেক্দ্িয়”। 

চে১খুছই প্রকাক্স অপ্রনেসক্্র টচছভঙ্সিক £__ 

১% করুণ 8 পরের দুখ অপনোদনের ইচ্ছার নাম করুণা । 

দুঃখাভিভূতের নিরাশ্রয় ভাব দর্শন করুণ! উৎপস্তির কারণ। বিহিংসার 
(নিষ্ঠুরতার) উপশম-সাধন করুণার কৃত্য। পরের ছুঃখ-নসহনতা! 
করুণার 'স্বভাব। মাংসর্য্য ইহার প্রতিপক্ষ । পর-ছুঃখে হৃদয় কম্পিত 

করিয়া! দেয় বলিয়া “অন্ুকম্প।” ইহার অন্য নাম। “সবেব সত্ব 

সবব-ছুকৃখা। পমুচ্চন্ত”, ইহাই করুণ। তাবন'র মন্ত্র। করুণার আলম্বন 
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পরের “হ্হখ” | মাংসধ্য চিত্তকে সঙ্কুচিত করিয়া আমিত্বময় কবে ; 

করুণা চিত্রকে প্রসারিত করিয়। আমিত্বহীন করে। - মাশুসর্ধ্যের 

স্বাস-বৃদ্ধির অনুপাতে করুণার বুদ্ধি-হ্রাস হয়। 

২1 সুদিভ। £_ পরের শ্ত্রী, সম্পদ, যশঃ, লাভ, এশরর্ধা 
ঈত্যাদদি সৌভাগ্য দর্শনে নিজ চিত্তের আনন্দই “মুদিতা”। অন্যের 
সম্পদ অনুমোদন মুদিতার লক্ষণ | ঈর্ধার ধ্বংস-সাধন ইহার কতা । 
“সবেব সন্ত। যথা-লন্ধা সম্পত্তিতো ম। বিগস্ছন্ত” মুদিতা ভাবনার 'মন্তর। 
মুদিতার আলম্বন পরের “সম্পদ” ৷ মুদিতার বৃদ্ধি-হ্রাসের অন্তরপাতে 
ঈর্ধ্যার হাস-বৃদ্ধি হয়। “ঈর্যা।” রাক্ষপী; "মুদিতা” দেবী। 

করুণ! ও মুদিতার আলম্বন যথাক্রমে সন্বের “ছুঃখ” ও “সম্পদ” | 
সন্ব-সংখা। অপ্রমেয় বলিয়া ইহারাও অপ্রমেয়চৈতসিক। অদ্ধেষ 
বা মৈত্রী, তত্রমধাস্থতা বা উপেক্ষা সহ করুণা ও মুদিতা সম্বন্ধীয় 
ভাবনার নাম “ক্রক্ষ-বিহার-ভাবন।” বা উৎকৃষ্ট জীবন-যাপন । 

€ছ) এক প্রকান্ব প্রতেতক্দ্রিয় ইচতঙস্সিক 1 

"১ প্রত্ভতক্ত্রিক্স (পঞ্চিক্দ্িয়) £_ আলম্বনের যথার্থ স্বভাব 
সম্বন্ধে জ্ঞানই প্রজ্ঞা। প্রজানন (পারমাঘিক ভাবে জানন ) 
ইহার লক্ষণ। প্রজ্ঞা যখন মোহকে পরাজিত করিয়া আলম্বনের 
যথার্থ স্বভাব উদঘাটিত করিবার উপযোগী শক্তি ধারণ করে, 
তখন ইহা! প্রচ্জেক্দ্িয়। অধিপতি অর্থে ইন্দ্রিয় বলা হইয়াছে। 
প্রজ্ঞা মোহেরই প্রতিসফষ। [ মোহ-চৈতসিক দ্রষ্টব্য] “সংজ্ঞা”, 
“বিজ্ঞান”, পপজ্ঞা_ঞজ্ঞ” ধাতু নিষ্পন্ন শব্দ। শুধু উপসর্গ যোগে 
আলম্বন সম্বন্ধে জ্ঞানের ক্রমোন্নত স্তরের নামকরণ হইয়াছে মাত্র। 

হজ্ঞা সম্বন্ধে ৬৫-__৬৬ পৃষ্ঠায় আলোচিত হইয়াছে। বিজ্ঞান” 
আলম্বনের অনিতা-সক্ষণও ভেদ করিতে পারে। কিন্তু লোকোত্তর 
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মার্গ পাইতে পারে ন!। প্রজ্ঞা কিন্তু সংজ্ঞা ও বিজ্ঞানের কার্য্য 
সহ লোকোত্তর-মার্গ-জ্ঞোনের অধিকারী! এই প্রজ্ঞা আষ্টাঙ্গিক 
মার্গে “সম্যক্ দৃষ্টি”, বোধ্যঙ্গে “বর্ম্-বিচার”, কুশল-যুলে “অমোহ”, 
ভাবনা-কর্মে, “সন্প্রজ্ঞান”, সমাধিতে “বিদর্শন”, খদ্িপাদে “মীমাংসা”, 

প্রতীত্য-সমুৎপাদ-ধর্শে অবিদ্ভার প্রতিপক্ষ “বিষ্তা” | “প্রজ্ঞা” 
আলম্বনের যথার্থ স্বভাৰ ও অবথার্থ স্বভাব তেদ করে। স্মতি" 
সেই অধথার্থ শ্বভাব পরিত্যাগ করিয়া যথার্থ স্বভাব গ্রহণ ও 
রক্ষা করে । “প্রজ্ঞা” বিষয়টি প্রকাশিত করে; “ন্মৃতি” এ প্রকাশিত 

. বিষয়টিকে দৌবারিকের ন্যায় পাহারা দেয় এবং স্তস্তের প্রায় 
উহাতে প্রোধিত খাকে 1 প্রজ্ঞা” পথ নির্দেশ করে, “স্মৃতি” চিস্তকে 

সেই পথে স্থিত রাখে । পপ্রজ্ঞা” বলে “কেশাদি অশুচি”, স্মতি 
বলে “তাই ত! অশুচিউ ত” ! এবং এই জ্ঞানে চিত্তকে নিমজ্ছিত 
রাখে, মোহকে আসিতে দেয় না। “শ্রদ্ধা” চিদ্তকে বুক্ধোপদেশের 

প্রতি নমষিত করে। “প্রজ্ঞা” চিত্তকে নির্ববাণ-পঞ্থ উদ্ভাসিত করিয়! 

প্রদর্শন করে। “ন্সতি” চিভতকে পথ-ভ্রংশ হইতে রক্ষা করে ও 

অগ্রসর করায়; “একাগ্রতা” চিন্তরকে সেই একই লক্ষ্যে নিবিষ্ট রাখে। 

“বাধ্য” কিন্তু তাহাদের প্রতোকের মধ্যে শক্তি-সঞ্চার করে। 

অলোভ; অদ্ধেষ, অমোহ কুশলের সূল। “অখসালিনীতে” 

'আচাধ্য বুদ্ব-ঘোষ বলিয়াছেন £₹__ অলোভ মাৎসর্য্-মলের, অদ্বেষ 

ছ্ঃশীলতার এবং অমোহ কুশল-চিত-অনন্থশীলনের প্রতিপক্ষ । 

অলোন্ভ দ্বানের হেতু, অদ্বেষ শীলের হেতু, অমোহ ভাৰনার হেতু! 

লোভের দ্বারা জনধিক প্রহণ, অদ্বেষ দ্বারা পক্ষপাত বর্জন এবং 

অমোহ ছারা অৰিপরীত দর্শন হইয়া থাকে । অলোভ বিদ্যমান 

দোষকে দোষ বলিয়! স্বীকার করে, অদ্বেব বিছ্ধমান গুণকে গুণ 

ৰলিয়া প্রচার করে, অযষোহ যাযথ ম্বভারকে বাবথ ভাবে বুঝে, 

--৬২ 
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গ্রহণ করে ও ব্যক্ত করে। অলোভের প্রিয়-বিচ্ছেদ-ছুঃখ, অছেষের 

অপ্রিয়-সমাগম-ছঃখ, অমোহের ইচ্ছা-বিঘাত-ছুঃখ জন্মে না। অলোভের 
জন্ম-হুংখ, অধ্বেষের জরা-ছঃখ, এবং অমোহের মরণ-ছঃখ অনুভূত 
হয় না।, অলোভ গৃহস্থ জীবনকে, অমোহ প্রব্রজিত জীবনকে 
এবং অদ্বেষ উভয় জীবনকে ন্ুুখময় করে। বিশেষতঃ অলোভ 

প্রেতলোকে। অদ্বেব নিরয়-লোকে এবং অদ্ধেষ তির্যক-যোনিতে 
উৎপত্তি বারণ করে। অলোভ আসঙ্গ-লিপ্পায়, অদ্ধেষ ভেদ-চেষ্টায় 
এবং অমোহ অচ্জানজ উপেক্ষায় বাধ৷ প্রদান করে। এই চৈতসিকত্রয় 
যথাক্রমে নৈক্কাম্য-জ্বান, অব্যাপাদ-জ্ঞান ও অবিহিংসা-জ্ঞান। আরও 

বলিতে গেলে ক্রমে “অশুচি জ্ঞান”, “অপ্রমেয় জ্ঞান” ও “ধাতু” 

( যথ!-্বভাব ) জ্ঞান” । অলোভ কাম-নুখ-বর্জন, অছেষ কৃচ্ভ -সাধন- 

বজ্জন, অমোহ মধ্য-পথানুসরণ। অলোভ স্বর্গ লোকের, অদ্ধেষ 

ত্রন্ম-লোকের বং অমোহ আধ্য-জীবনের প্রতায়। অলোভ অনিতা- 

জানের সহিত* অদ্ধেষ তুঃখ-চ্জানের সহিত এবং অমোহ অনাত্স-্ঞানের 

সহিত ওতন্রোত ভাবে জড়িত। 

বায়ান্ন প্রকার চৈতসিক প্রত্যেকের সংক্ষেপার্থ বর্ণনায় ঈহাও 

বক্তকা বে, যাহারা চিন্ত-চৈতসিক সম্বন্ধে কিয় পরিমাণেও 
জ্ঞানার্জন করিবেন, তাহাদের পক্ষে চৈতসিকের “সন্প্রয়োগ” ও 

“সংগ্রহ” বুঝ! কঠিন হইবে না। পাদ-টাকায় অপেক্ষাকৃত হ্রূহ 
ং₹শগুলি ব্যাখ্যাত হইয়াছে । 

চৈত্রসিক সংগ্রহের সংক্ষেপার্থ বর্ণন সমাপ্ত । 

০০০০, রে চরহ সস 



৯ | 

চা 

৭ | 

চৈতসিক সম্বন্ধে অনুশীলনী । 
চৈতমিক বলিতে কি বুঝ? চিত্তের সহিত ইহার পা্ক্য কিঃ 
উভয়ের লক্ষণ বল। 

চৈতসিকের শ্রেণী-ভাগ বর্ন কর এবং এক্সপ বিভ্রগের সীর্ঘকত। কি ? 

*সর্ববচিত্ত-সাধারণ” ও *প্রকীর্ণ* চৈতসিকের সাদৃশ্য ও অসাদৃশ্ত কি? 
"অন্য-সমান” চৈতসিক বলিতে “কি বুঝ ১ 

“সর্ব অকুশল সাধারণ চৈতসিকগুলির নাম কর। “লোভ-ত্রিক* ও 

“দ্বেষ-চতুষ্ট়” বলিতে কি বুঝ 2 

আলম্বনে নিমজ্জন-ম্বভাব চৈতসিকগুপির নাম বল ও প্রত্যেকের 

সঙ্গন্ধে যাহ। জান বল। অলোভ, অদ্বেষ ও অমোহের রৃত্য বণন কর। 

সংজ্ঞ।, বিজ্ঞান ও প্রজ্ঞার বিষয় কি জান? চেতনা, মনম্কার ও 

বিতর্কের তুলনামূলক সমালোচন! কর। ওদ্ধতা, বিচিকিৎসা ও 

কৌকুতোর বৈশিষ্ট্য কিঃ তুলনামূলক আলোচন। কর। 

প্রীতি ও সৌননন্তে, লোভ ও ছন্দে, দৃষ্টি ও মানে, ঈর্্য| ও মাৎসধ্যে, 
কৰণ। ও মুদিতায়, লোভে ও ছেষে, হ্রী ও অপত্রপায়, মোহ ও প্রজ্ঞায়, 

প্রজ্ঞায় ও ম্থৃতিতে পার্থক্য কি? এবং নিজ চিত্তে তাহাদের ক্রিয়! 

সম্বন্ধে স্থৃতিমান থাক ও বুঝিতে যত্ববান” হও। 

লঘুতা ও ম্ৃতৃতায় পার্থক্য কি ৯ ইহাদের প্রতিপক্ষ কি? লোক-পালক 
চৈতমিক কিকিঃ৯ এবং তাহারা লোক-পালক কেন £ 

প্রত্যেক চৈতসিকের লক্ষণ, কৃতা, স্বভাব, পদস্থান, প্রত্যুপস্থান সম্বন্ধে 

একটি তালিকা প্রস্তুত কর এবং প্রত্যেকের প্রতিপক্ষ উল্লেখ কর। 

চৈতসিকের সন্প্রয়োগ ও সংগ্রহ বলিতে কি বুঝ? 
নিয়ত ও অনিয়ত চৈতসিক বলিতে কি বুঝায়? অনিয়ত চৈতসিক- 

গুলির নাম কর। নিয়ত চৈতসিকের সখখ্য। কডঃ ভবে চিতের 

অনিয়ত চৈতসিক কি কি? 

বিরতি চৈতসিকের সম্প্রয়োগ ও সংগ্রহ বর্ন কর। বিরতি কত প্রকার 

ও কি কি? 
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অপ্রমেয় বলিতে কি বুঝ? অগপ্রমেয় চৈতসিক কতটি এবং কি কি ? 

তাহাদের সম্প্রয়োগ ও জংগ্রহ ব্ণন কর। “ত্রক্ষবিহার* বলিতে 

কি"বুঝ ই “প্প্রতাহ অন্ততঃ তিনবার চিত্ত-খজজুতার সহিত এই ভাবনা 
" অনুশীলন করা উচিত”। ইহার সমর্থনে যুক্তি প্রদর্শন কর। 

বিপাঁক-চিন্তে বিরতি ও অপ্রমেয় চৈতসিক বিগ্বমান নাই কেন? 

মহ্দগত চিত্তে বিরতি চৈতসিকের অবিচ্যমানতার কারণ কি ? 

লোকীর বিরতি ও লোকোন্তর বিরতির পার্থক্য কি? লোকীয় 

বিরতির আলম্বনগুলির একে একে উল্লেখ কর। - 

অহেতুক চিতের চৈতসিক সংগ্রহ কয়ভাগে বিভক্ত ৯ তাহাদের 

চৈতসিক সংগ্রহ বর্ন কর। 

কামাবচর শোভন চিত্তের দ্বাদশ প্রকার সংগ্রহ কিরূপে গণিত 

হইয়াছে %. তাহাদের চৈতসিক সংগ্রহ বর্ণন কর। 

কামাবচর সহেতুক ক্রিয়াচিন্ত বিরতি-বঞ্জিত কেন? 

অকুখল চিনকে চৈতসিক সংগ্রহের জন্য কয়ভাগে ও কি ভাবে 

ভাগ কর। হইয়াছে? প্রত্যেক ভাগের চৈতসিক সংগ্রহ প্রদর্শন কর। 

লোকোত্তর ও মহদগত চিত্তের চৈতপসিক সংগ্রহ সম্বন্ধে যাহা জান লিখ। 

অকুশল চৈতনিকেব সম্প্রয়োগ ও শোভন চৈতসিকের সম্প্রয়েগ 

বর্মন কর এবং তাহাদের ম্মারক-গথ। আবুত্তি কর। 

বঞ্জিত চৈতসিক-সংগ্রহের ও বিশিষ্ট চৈতসিক সংগ্রহের ম্মারক-গাথ! 

ঘর আবৃত্তি কর এবং বুঝাইয়। দাও। 

চৈতসিকের এইবপ শ্রেণীভাগ, সম্প্রয়োগ এ সংগ্রহের দ্বার! কি উপকার ? 
“ঈধ্যংর অন্দীনতায় জীবন যাপন” ও "থুর্দিতভার অঙ্গশীলনে চিত-গঠন* 
এই ছুই ব্যাপারে কোন্টি বীরের কাজ? কেন 

মাৎসপ্স্যের সেবক ও করুণার সেবকের মধ্যে কে অপ্পিক শক্তিশালী 2 
অভিমতের স্বপক্ষে যুক্তি দাও । 

ধূর্দপদ বা অন্যান্য শ্যত্র হইতে প্রত্যেক চিত্ত-চৈতসিকের সমান্থর।ল- 
ব(ক্য সংগ্রহ কর এবং কগস্থ কর। 



তৃতীয় পরিচ্ছেদ । 
প্রব্ষীর্ণ সংগ্রহ 

১। সুচনা-গাথা - তিগ্সার স্বভাব সহ চিত্ু-চৈতসিক, 

যথাযোগ্য সন্প্রয়োগ হয়েছে বণদিত। 

বেদনা! ও হেতু, কৃত্য, দ্বার, আলম্বন, 

বাস্তর সংগ্রহ এবে করিব বর্ণন 

চিত্তের উৎপত্তি ভেদে, ঘেইটি যেমন । 

২1 চিতেতন্স ০খদনখ-সংগ্র £ 

বেদন। ত্রবিধ £_ সুখ বেদন।) ছুঃখ বেদনণ, আছুহখ-অস্মুখ 

বেদনা । অথব।, পুনরায়, ইহাকে €(কায়িক ও মানপসিক অন্ুদারে ) 

পাচ ভাগে ভাগ করা যায় ৪ সুখ, হাঃখ। সৌমনম্ত, দৌর্নন্য, 
উপেক্ষা । তন্মধ্যে একমাত্র (€ পূর্ববজন্মকৃত ) কুশল-বিপাক কায়- 
বিজ্ছান স্ুুখ-লহগত; সেইরূপ একমাত্র ( পূর্ববজন্ম-কৃত ) অকুশল- 
বিপাক কায়-বিজ্ঞানই ছুঃখ-সহগত । ত্রিবিধ মানসিক বেদনার মধ্যে-_ 

(১) সৌমনস্ত সহগত চিন্বের সংখ্যা সর্ববশুদ্ধ বাষষ্ট। 
যথ__ লোভ-মূলক সৌমনম্য সহগত চিত্ত চারি, দ্বাদশ কামাবচর 
শোভন-চিন্ত, মুখ সম্তীরণ বিপাক-চিস্ত এক, হুসিতোধুপাদ ক্রিয়া” 
চিত্ত এক, একুনে আঠার সৌমনম্য সহগত কামাবচর চিত্ত 
মহদগত ও লোকোন্তর ধ্যান-চিত্তের মধ্যে প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় ও 

চতুর্থ ধ্যানের চুয়ান্িশ চিত্ত সৌমনস্ত সহগত 1 সর্ববশ্ুদ্ধ বাবট্রি চিন্ত। 

(২) শুধু ছই প্রকার প্রতিথ-সম্প্রযুক্ত চিন্ত কিন্ত দৌর্নন্ত 

সহগত। 
(৩) অবশিষ্ট পঞ্চানন চিন্ত উপেক্ষা সহগত। 



৯৪ জভিধশ্মার্থ"সংগ্রহ | 

৩। স্মারক-গাথ-৮ সুখ, ছুংখ ও উপেক্ষা বেদন! ভিবিধা ১ 

সৌমনন্য, দৌন্মনস্ত সহিত পঞ্চধ।'। 

সুখ একে, হৃঃখ তথা, হছুশ্মনঃ হু'মনে, 

রাষট্টিতে সৌমনস্য, উপেক্ষা পঞ্চান্ে । " 

৪1 চিতন্ন ০হতু-সংগ্রহ 

জঅলোভ,;, অদ্েষঃ। অমোহ। 

পঞ্চছ্বারাবর্তন চিন্ত, খিপঞ্চ-বিজ্ঞীন, সম্প্রতীচ্ছ, সম্ভীরণ, 
ব্যবস্থাপন এবং হসিতোতপাদ _- এই আঠার চিত্ত অহেতুক । 
[ অর্থাৎ উক্ত 'ছয় হেতুর কোন হেতু দ্বারা ইহারা আলম্বনে 

প্রতিষ্টিত হয় ন।]। অবশিষ্ট ৭১ একাত্তর চিত্ত সহেতুক। 

[ অর্থাৎ উক্ত ছর হেতুর মধ্যে কোন এক বা ততোধিক হেতু দ্বারা 
ঈহ্বারা আঙম্বনে প্রতিষ্ঠিত হয় ]। তন্মধ্যে মোহমূলক চিততদ্বয় 
এক হেতুক। বাকী দশ অক্লুশল চিত্ত, দ্বাদশ কামাবচর শোভন- 

চিত্ত, এই বাঈশ প্রকার চিত্ত দ্বিহতুক। বার প্রকার জ্ঞান- 
সম্প্রযুক্ত কামাবচর শোভন-চিন্ত এবং পয়ত্রিশ প্রকার মহদগত 

লোকোত্তর চিত্ত, এই সাতচল্লিশ চিত ত্রিহেতুক। 

৫ | স্মারক-গাথা_ লোভ, ছেষ, আর মোহ অকুশল হেতু যথা; 

অলোভ, অছ্বেষামোহ কুশল্াব্যাকৃত তথ! । 

অহেতুক অষ্টাদশ, এক হেতুক ছবি, 

দ্বিহেতুক দ্বাবিংশতি, সাতচল্লিশ ত্ি। 
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৬৪ চিতেতন্ম ক্কত্য-সংগ্রন্থ £ 

কৃত্য-সংগ্রহে চিত্তের কৃত্য বা কাধ্য চৌদ্দ প্রকার যথা-_ 

(১) প্রতিসন্ধি (পটিসন্ধি) (৮) ্পর্শ (ফুসন), 

(২) ভবাঙ্গ (ভবঙ্গ); (৯) সম্প্রতীচ্ছ ( সম্পটিদছন ); 

(৬) আবর্তন ( আবজ্জন ): (১০) সম্ভীরণ ( সম্ভীরণ ); 

(৪) দর্শন (দস্সন); (৯১) ব্যবস্থাপন ( বোখপন ) 

(৫) শ্রবণ (সবণ ); (১২) জবন (জবন ); 

(৬) ত্রাণ (ঘাযন ): (১৩৬) তদালম্বন €( তদারম্মণ ) ; 

(৭) আন্বাদন (সান ); (১৪) চ্তি (চুতি); 

কিন্ত যদি চিত্তের এই চৌদ্দ প্রকার কাধ্যকে “স্থান” 

অনুসারে শ্রেণী-ভাগ করা যায়ঃ তবে তাহার স্থানভেদে দশ প্রকার 

হইয়া পড়ে। 

[ কৃত্য অনুসারে চিন্তের শ্রেণী-ভাগ করিলে দেখা যায় ] 

(১) উানশ প্রকার চিন্ত, প্রতিসন্ধি, ভবাঙ্জগ ও .ত 

কতা সম্পাদন করে । যথা কে) ছুই উপেক্ষা সহগত সম্ভীরণ 

চিত্ত; (খ) অই্ট মহাবিপাক চিত্ত; (গ) নয় প্রকার রূপারপ 

বিপাক চিন্ত। | 

(২) দ্বিবিধ চিত্ত আবর্তন-কৃতা সম্পাদন করে। 

(৩) সেইরূপ দ্বিবিধ চিত্ত দর্শন, শ্রবণ, আ্রাণ আস্বাদন, 

স্পর্শ ও সম্প্রতীচ্ছকৃত্য সম্পাদন করে। 

* প্রৃত্য” এবং “স্থানের” মধ্যে পার্থক্য শুধু চক্ষা্দি পঞ্চ-ইন্দ্রিয়কে লইয়! ; 

পঞ্চ-বিজ্ঞান চিন্ব হিসাবে একই প্রকার, শুধু চক্ষাদদি হিসাবে পঞ্চবিধ | 

শ্রেণী হিসাবে এক শ্রেণীয়। যেমন ঘুটের আগুন, তুষের আগুন, কাঠের 

আগুন, আগুন হিসাবে এক শ্রেদীব। কিন্তু তৃষাদি হিসাবে নানাবিধ 



৯৬ অভিথন্মার্থ-সংগ্রহ | 

৫৪) ত্্িবিধ চিত্ত সম্ভীরণ-কৃত্য সম্পাদন করে । মনোন্ধারা- 

বর্তন * একাকীই পঞ্চ দ্বারে ব্যবস্থাপন-কৃতা সম্পাদন করে। 

(৫) আবর্তনদয়-বঙ্জিত পঞ্চান্স প্রকার কুশলাকুশল-ফল- 
ক্রিয়া-চিত্ত জবন-কৃত্য সম্পাদন করে। 

(৬) অষ্ট মহাবিপাক চিত্ত এবং সম্ভীরণত্রয়-- এই 'এগার 
চিন্ত তদালম্বন-কৃত্য সম্পাদন করে। 

[ এক শ্রেণীর চিত্ত এক বা ততোধিক কৃত্য সম্পাদন কারিতে পারে ] 

সেই কৃত্য-কারী ও স্থানস্থ চিত্তের মধ্যে-_ ৃ 

(১) ছুই উপেক্ষা-সহগত-সম্তভীরণ চিত্ত প্রতিসন্ধি, ভবাঙ্গ 
চ্যুতি, তদালম্বন ও সম্ভীরণ, এই পঞ্চ কৃত্য সম্পাদন করিতে পাবে। 

(২) আট প্রকার মহাবিপাক চিন্ত প্রতিসন্ধি, ভবাঙ্গ, চ্যুতি, 
তদালম্বন এই চারি কত্য সম্পাদন করিতে পারে। 

(5) নয় প্রকার মহদগত বিপাক প্রতিসদ্ধি, ভবাঙ্গ, চ্যুতি, 
এই তিন প্রকার কত্য সম্পাদন করিতে পারে। 

(২) সৌমনস্ত সন্ভীরণ, সম্ভীরণ ও তদালম্বন এই ছু 

কৃতা*সম্পাদন করিতে পারে। ব্যবস্থাপন চিত্ত সেইরূপ ব্যবস্থাপন 
€ আবর্তন এই দুষ্ট কৃত্য সম্পাদন করিতে পারে। 

(৫) অবশিষ্ট চিন্তগুলির মধ্য পঞ্চান্প জবন-চিত্ত মনোধাতুত্রয় 

এবং দশ প্রকার দ্বিপঞ্চ-বিজ্ঞান মাত্র এক একটি কৃত্য প্রত্যেকে 

২ংপন্তি কালে সম্পাদন করিতে পারে। 

* ৩য় পৃষ্ঠা, (গী ১৭। উপেক্ষা-সহগত মনোদ্বারাবর্তন-চিত। ইহার 
অন্ক নাম "ব্যবস্থাপন-চিন্ত”। কারণ পঞ্চ-ঘবারিক আলম্বন জবন-স্থানে কিরূপ 
ব্যবহৃত হইবে তাহার বাবস্থা এই চিত্তই করিয়া দেয়। 



অভিধন্মার্থ-সংগ্রহু ৯৭ 

৭1 স্মারক:গাথ! £- কৃত্য সংখ্য। চতুর্দশ প্রতিসন্ধি আদি ; 
দশ-ন্থান চিস্তোৎপত্তি প্রকাশিত যছ্ছি। 
আটষট্রি, ছি-নবাষ্ট, ছুই যথাক্রমে 
এক, ছি, ভ্রি॥ চতুঃপঞ্চ, কত্য/স্থান* গণে। 

৮৮1 চিতেক্স হান্-সংগ্রহ 

চক্ষু প্রভৃতি দ্বার অনুসারে চিন্তের শ্রেণী বিভাগই দ্বার-সংগ্রহ । 
ভ্বারের সংখ্যা ছয় £-- চক্ষ-দ্বার, শ্রোত্র-ছ্বার, আ্রাণ-দ্বার, জিহ্বা-দ্বার, 

কায়-দ্বার, মনোদ্ধার। 

তন্মধ্যে চক্ষুই চস্ষু-ছ্বারঃ শ্রোত্রই শ্রোত্রত্বার। এইন্প 
অন্তান্যগুলি। কিন্তু মনোদ্ধার বলিতে ভবাঙ্গ বুঝিতে হইবে । 

চক্ষু-দ্বারিক ৪৬ প্রকার চিত্ত ৮ 

(ক) পঞ্চ দ্বারাবর্তন চিত্ত ১ 

(খ) চক্ষু-বিজ্ঞান ২ 

(গ) সম্প্রতীচ্ছ চিন্ত ২০২২ এই ছচল্লিশ প্রকার চিত্ত 
৩ চক্ষু-দ্বারে যথাযোগ্য 'ভাবে 

১ 

| 
ঘঘে) সম্ভীরণ চিন্ত | 

| (চিত্ত এবং আলম্বন অন্ু- 

3 

(ড) ব্যবস্থাপন চিন 

€(চ) কামাবচর জবন-চিত্ত -** ২৯ 

(ছে) তদালম্বন ২২২ 

সারে ) উৎপন্ন হয়। 

৪৬ 

সেইরূপ শ্রোত্র, আপ, জিহবা ও কায়-্বারের প্রত্যেক দ্বারে 

চক্ষু দ্বারিক চিত্তের সঙ্গে ২ শ্রোত্রবিজ্ঞান॥ ২ আপণ-বিজ্ঞান, 

--১৩ 
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২ জিহ্বা বিজ্ঞান, ২ কায়-বিজ্ঞান,। এই আট প্রকার বিপাকু- 

বিজ্ঞান, যোগ, করিলে ৫৪ চুয়া্ন প্রকার চিত্ত পাওয়া যায়, তাহার! 
কামাবচর চিত্ব-_- এবং পঞ্চ-দ্বারের মধ্য দিয়া উৎপন্ন হয়। 

মনোদ্বারে কিন্তু মনোছ্বারাবর্তন চিত্ত এক প্রকার, পঞ্চান্ন 

প্রকার জবন-চিস্ত এবং এগার প্রকার তদালম্বন চিত্ত, এই 

লাতবট্র প্রকার চিত্ত উৎপন্ন হয়। 

দ্বার-বিমুক্ত চিন্ত ₹_ উনিশ প্রকার চিত্ত প্রতিসন্ধি, ভবাঙ্গ 

ও চ্যুতি-কত্য সম্পাদন করে। সেই কৃত্যের সময় তাহার! . 

দ্বার-বিমুক্ত। 

(১) সেই দ্বারিক চিত্তগুলির মধ্যে-_ দ্বিপঞ্চ বিজ্জান ১০, 

মহদগত জবন. ১৮, লোকোত্তর জবন ৮, এই ছত্রিশ চিন্ত ঘথোচিত- 

রূপে এক ছারিক। 

(২) মনোধাতুত্রয় (পঞ্চ দ্বারাবর্তন ১ 4 সম্প্রতীচ্ছ ২) 
পঞ্চ দ্বারিক, অর্থাৎ চক্ষু প্রভৃতি পঞ্চদ্বারে উৎপন্ন হয়। 

(৩) সৌমনস্ত সহগত সম্ভীরণ চিত্ত ১, ব্যবস্থাপন চিত্ত ১, 
কাম্ঘবচর জবন ২৯, এই একত্রিশ চিত্ব ছয় দ্বারিক। 

(৪) উপেক্ষা সহগত সন্ভীরণ ২, মহাবিপাক ৮, এই দশ 

চিপ্ত কখন ছয় দ্বারিক, কখন দ্বার-বিমুক্ত । 

(৫) মহদগত বিপাক চিন্তসমূহ নিয়ত ঘ্বার-বিমুক্ত অর্থাৎ 

শুধু প্রতিসন্ধি, ভবাঙ্গ ও চ্যুতি-কৃত্য সম্পাদন করে। 

* আলম্বন যখন চক্ষাদদি দ্বার-পথে আগমন পূর্বক ভবাঙ্গচ্ছেদ, ভবাঙ্গ- 
চলন এবং দ্বারানুযায়ী বিজ্ঞান উৎপন্ন করে, তখন চিত্ত দ্বারিক। কিন্তু 
গ্রৃতিসন্ধি, ভবাঙ্গ ও চ্যুতি-কৃত্য কর্-বলে সিদ্ধ ; দ্বার-বলে নহে । এইজন্য 
এইসব ক্রত্য-কারী চিত্ত ঘ/র-বিমুক্ত | 
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৯। স্মারক-গাথা ;একছারী, পঞ্চদ্বারী, ছয়ত্বারী চিত্ত, 

ছয়দ্বারী কত মুক্ত, নিত্য দ্বারমুক্ত। 

ছত্রিশ ও তিন চিত্ত, একত্রিশ ক্রমে 
দশ, নয়, পঞ্চ ভাগ দ্বার-ভেডে গণে। 

৯০? চিঢেতুকন আলন্বন-সপ্প্রহ ? 

* আলম্বন-সংগ্রহে আলম্বন ছয় প্রকার £-_ (১) বূপালম্বন, 
€২) শব্দালম্বন, (৩) গন্ধালন্বন, (৪) রসালম্বন, (৫) স্প্রষ্টব্যালম্বন, 

(৩) ধন্মালম্বন । তন্মধো শুধু বূপই (দৃশ্যমান বর্ণ ই ) বূপালম্বন। 

সেইরূপ শব্দই শব্দালম্বন; গন্ধ গন্ধালম্বন, রস রসালম্বন, পদার্থের 

কঠিনতা-কোমলতা, উত্তাপ-শৈতা, গতি-ভারিত্বই স্প্রষ্টব্যালম্বন *%। 

কিন্তু ধন্মালম্বন পুনরপি ছয় প্রকার £__ (১) প্রসাদ-রূপ, (€২) সু্সপরূপ, 
(৩) চিন্ত, (৭) চৈতমিক, (৫) নির্বাণ এবং (৬) প্রজ্ঞপ্তি। 

তন্মধো চক্ষু-দ্বারিক চিত্তের আলম্বন শুধু রূপ বা বর্ণ; 

তাহাও আবার বর্তমানকালীয় । সেইরূপ শ্োত্র-দ্ারিক চিত্তের 

আলম্বন শব্দ; ঘ্রাণদ্বারিক চিত্তের আলম্বন গন্ধ; জিহ্বা-দ্বারিক 

চিত্তের আলম্বন রস; কায়-দ্বারিক চিত্তের আলম্বন স্প্রষ্টব্প এই 

পঞ্চ-দ্বাবিক চিত্ত শুধু উপস্থিতি আলম্বনই গ্রহণ করে। কিন্ত 
মনোদ্বারিক চিত্তের ছয় প্রকার আলম্বনই ভূত, ভবিষ্যৎ বা বর্তমান- 
কালীয়; কিংবা শক্তি অনুসারে কাল-বিমুক্ত আলম্বন 

€ নির্বাণ, প্রজ্ঞপ্তি )। 

প্রতিসঙ্ধিঃ ভবাঙ্গ ও চাতি নামক দ্বারশ্বিমুক্ত চিত্তের আলম্বন 

অবস্থান্ুসারে ছয় প্রকার। তাহার! সাধারণতঃ অব্যবহিত পুর্বববস্তা 

ক স্পুষ্টব্য ৮ ( স্পৃশ+তবা) কায়া-্পৃশ্ত, কয়! দ্বার! স্পর্শ-যোগা। 
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জন্মে উংপন্নানহুরূপ ছয়-দ্বার-গৃহীত 'আলম্বন এবং বর্তমান বা অতীত- 

কালীয় ; কিংবা প্রচ্ঞপ্তি। উহারা সর্বসম্মতিক্রমে “কর্ম” 

“কর্ম নিমিত্ত বা “গতি-নিমিত্ত নামে অভিহিত হয়। 

সেই সব' চিত্তের মধ্যে 2 

(১) চক্ষ-বিজ্ঞানাদি যথাক্রমে রূপাদি এক এক প্রকার 

আলম্বনই গ্রহণ করে। কিন্তু মনোধাতুত্রয় রূপা পঞ্চ 
আলম্বন গ্রহণ করে। অবশিষ্ট কামাবচর বিপাক সমূহ এবং 

হসিতোৎপাদ-চিত্ত কামলোকের সর্ব প্রকার (ছয় প্রকার ) 

আলম্বনই গ্রহণ করে। (১) দ্বাদশ অক্ুশল-চিত্ত এবং জ্ঞান-বি প্রযুক্ত 

কামাবচর জবন-চিত্ত লোকোত্তর আলম্বন-বঞ্জিত সর্ব আলম্বন 

গ্রহণ করে। (৩) জ্ঞান-সম্প্রযুক্ত কামাবচর কুশল-চিন্ত এবং 
পঞ্চম-ধ্যান নামক অভিচ্ঞা-কুশল-চিন্ব অরহত্ব মার্গ ও ফল 

বজ্জিত সর্ব আলগ্বন গ্রহণ করে। (৪) জ্গান-সম্প্রযুক্ত কামাবচর 

ক্রিয়া-চিত্ত, ক্রিয়া-অভিজ্ঞ।, এবং ব্যবস্থাপন চিত্ত যে কোন অবস্থায় 

সর্ননালম্ধন গ্রহণ করে। (২) অরূপাবচর চিনের মধ্যে দ্বিতীয় 

এবং চতুর্থ অন্ধরপ ধ্যান-চিত্ব মহদগত আলম্বন গ্রহণ করে। 

(৬) অবশিষ্ট মহদগত-চিন্তসমূৃহের সকলেই প্রজ্ঞপ্তি-আলম্বন গ্রহণ 
করে। (৭) লোকোন্তর-চিত্ত সমূহ নির্বাণালম্বন গ্রহণ করে। 

১১। স্মারক গাথ। £-_ কামেতে পঁচিশ চিন, ছয় মহদগতে, 

একুশ প্রজ্ঞপ্তি গ্রহে, নির্ববাপাই্ই চিতে। 
, বিশ চিত্ত লোকোন্তর করিয়। বজ্জন, 

গ্রহণ করিয়া থাকে অন্ক আলম্বন। 

পঞ্চ চিত্ত গ্রহে অন্য সর্ব আলম্বন, 

অরহত্ব-মার্গ-ফল করিয়া বর্জন । 

সর্ব আলম্বন গ্রহে ছয়বিধ চিত্ত, 
এ সংগ্রহ এইরূপে সপ্তধা বিভক্ত 
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৯২? চিচভক্ ব্বাস্ত-সংগ্রন্থ 1 

বাস্ত সংগ্রহে বান্ত ছয় প্রকার :__ চক্ষু, শ্রোত্র, আগ, জিহ্ব$ 
কায় এবং হৃদয় । কামলোকে এই সমুদয়ই লাভ হয়। “কিন্ত 

রূপ-লৌকেঁ আ্রাণ, জিহব। কায় এই তিনটি বি্যম্মীন লাই। 

অব্ূপ-লোকে কোন বাস্তু লাই । 

(১) তন্মধ্যে পঞ্চ-বিজ্ঞান-ধাতু যথাক্রমে ও সম্পূর্ণরূপে শুধু 
পঞ্চ (প্রসাদ-বাস্তকে আশ্রয় করিয়া প্রবন্তিত হয়। 

(৯) পঞ্চন্বারাবর্ভন এবং সম্প্রতীচ্ছ নামক ননোধাতু শুধু 
হৃদয়-বাস্থকে আশ্রয় করিয়। প্রবন্তত হয়। 

(5) মনোবিচ্গান ধাতুর অন্তর্গত সম্ভীরণ চিত্ত, মহাবিপাক, 

প্রতিঘ চিন্তৰয়, শোতাপভ্ভডি-মার্গচিন্ত, হসন-চিস্ত এবং ন্বপাবচর চিত্ত, 

হৃদযু-বাস্তকে মাশ্রয় করিয়া প্রবনিত হয় 

(3) কিন্তু অবশিষ্ট কুশলাকুশল-চিত্ত, ক্রিয়া-চিত, অন্ত্তর- 

চিন্ত হাদয়-বাস্ত্র আশ্রয়ে বা অনাশ্রয়ে প্রবন্তিত হয়। 

(1) আরূশ বিপাক-চিত্ত হ্বনয়-বাস্তরর আশ্রয় ব্যতীত প্রবন্তিত 
হয়। 

১৩। স্মারক-গ্রাথ] £₹-_ কাম-ভবে ছয় বাস্তব করিয়। আশ্রয় 

সাতটি বিজ্ঞান-ধাতু প্রবণ্তিত হয়। 

রূপ-ভবে তিন বাস্তু করিয়া! আশ্রয়, 

চারিটি বিজ্ঞান-ধাতু প্রবন্তিত হয়। 
অবপেতে কোন বান্ত আশ্রয় বাতীত 

মানস-বিজ্ঞান-ধাতু হয় প্রবশ্তিত। 

ভিয়াল্লিশ চিন্ত হয় বাস্তর আশ্রিত; 
আশ্রিত ও অনাশ্রিত বিয়াল্লিশ চিত 

অরূপ-বিপাক কিন্তু সদা অনাশ্রিত। 

ইট পর্যন্ত অভিধর্মার্থ-সংগ্রহে প্রকীর্ণ-সংপ্রছ নামক 

তৃতীয় পরিচ্ছেদ 



্রকীর্ণ সংগ্রহের সংক্ষেপার্থ বর্ণনা। 
ভূমি, জাতি, সম্প্রয়োগাদি ভেদে চিত্ত উননব্বঈ প্রকার 

হইলেও প্রত্যেকটির একমাত্র স্বভাব “আলনম্বন-বিজানন* | সর্বব-চিত্ত- 

সাধারণ চৈতসিক “স্পর্শ” উননববই প্রকার চিন্তে উৎপন্ন হয়! 

উননববই প্রকার অবস্থা প্রাপ্ত হইলেও সর্ননাবস্থায় উহার 
*স্পর্শন” স্বভাব । সেইরূপ বেদনার “রসান্ুভব” স্বভাব । এইরূপে 

বায়ান্ন প্রকাব চৈতসিকের বায়ান্ন প্রকার ম্বভাব। সুতরাং উননববই 

চিত্তের ও বায়ান্ন 'প্রকার চৈভসিকের তিগ্লান্ন প্রকার স্বভাব। ইহা 
প্রথম ও গ্িতীয় অধ্যায়ে আলোচিত হইয়াছে । এই তৃতীয় পরিচ্ছেদের 
প্রকীর্ণ-সংগ্রহে উননববই প্রকার চিনের বেদনা, হেতু, কৃত্য, দ্বার, 

আলম্বন ও বাস্ত-ভেদে শ্রেশীভাগ করা হইয়াছে । বেদনাদি 
কুশল।কুশলে আবন্ধ না থাকিয়া সদন জাতীয় চিন্তে প্রকীরিত বা 

নিষ্ভত হয়। ইহাদের এই সর্ন্সাধারণ প্রকীর্ণ স্বভাবান্ুমারে, স্থবির 
তনরন্ধ ইতাদ্দেব পপ্রকীর্ণ-স'গ্রহ” নামকবণ করিয়াছেন । 

০বদনা-সংগ্রহ £- বেদন|-ভেদে চিত্তের সংগ্রহই বেদনা- 

সহাহ | বদন সন্থঙ্গে ৬৫ ত পষ্ঠায় অগলোচিত হইয়াছে। এস্থলে 

পাঃক-পাঙ্গিকার স্ুুবিধার্থ উপেক্ষা-বেদনা-সহগত পঞ্চানন চিত্তের 

: তালিকাটি মান দেওয়া গেল ১ লোভ-মূলক চারি চিত্ত, মোহ-মুলক 
দু চিত্ত, অভেতৃক চৌদ্দ চিহু, মহাকুশল, মহাবিপান্ ও মহাক্রিয়ায় 
বার চিত্ত, পঞ্চম-প্যানে তেইশ চিন্দ, জর্ননশুদ্ধ এই পঞ্চানন চিত্ত 

উপেক্ষ।-বেদন!-সহগত । 

পালি “পকিগ্রক”প বিশেষণ পদ। ইভার অর্থ বিস্তৃত; বিশেষ; মিশ্র; 

যেমন “পকিপ্রক-কখ।”। ইহার বাংল! প্রতিশন্ব প্রকীর্ণ, প্রকীর্ক নহে। 

“প্রকীর্কিপর্ণবশেষ্তপৰ , অর্থ, বস্তার | 
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০হতু-সংগ্রহ ৪ হেতু ভেদে চিত্তের সংগ্রহ হেতু-সংগ্রহ। 
“হেতু” বলিতৈ কি বুঝায়? অর্থকারেরা বলেন “হিনোতি-_ 

পতিট্ঠাতী'তি হেতু” । অর্থাৎ যেই সকল চৈতসিক চিন্তকে ইহার 
আলম্বনে' প্রতিষ্ঠিত করিয়৷ রাখে, সেই সকল চৈতসিক “হেতু” | 

হেতুর এই গুণ-বলে, তাহারা হেভুকে বৃক্ষ-মূলের সহিত তুলন! 
করিয়াছেন। বৃক্ষের মূল যেমন বৃক্ষকে ভূমিতে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া 
রাখে এবং ভূমি হইতে রস আকর্ষণ করিয়। বৃক্ষ ও তাহার 

শাখা-প্রশাখা-পত্র-পুষ্পকে সঞ্জীবিত রাখে ও বদ্ধিত করে, তেমনি 

হেতও আলম্বনে চিন্তরকে গুভতিষ্ঠিত করিয়া রাখে এবং আলম্বন 
হইতে রস আকর্ষণ করিয়া চিত্তের চিন্তা, বাকা, কাধ্যকে সঞ্জীবিত, 

বদ্ধিত ও ফলবান করে। এই অর্থে লোভ-দ্বে-মোহ এবং অলোভ- 

তছেব-আমোহ হেতু । দ্বিতীয় পরিচ্জেদেব সংক্ষেপার্থ বর্ণনায় এই 

ভয় চৈশুসিক সম্বন্ধে আলোচিত হইয়াছে! এস্থলে পুনরুক্তি 

কবিতে হইতেছে যে, মোহ পদার্থ-রাজির বিশেষতঃ পঞ্চক্কন্দের 

'গুকুত স্বভাবকে (অনিতা-ছুঃখ-গনাজ্ব-ম্বভাবকে ) আচ্ছাদন করিয়া 

নিতা-ন্রখ-শুভ-তাম্সা বলিয়া প্রকাশ করে । এজন্য মোহাচ্ছল্প চিত্ত 

আলম্বানর রসান্বাদনের জন্বা উহাতে আসক্ত হইয়া থাকে । তখন 

হী মোহজ আসক্তি বা লোভ হেভুতে পরিণত হয় এবং চিন্তকে 

আালন্সনে প্রতিষ্ঠিত রাখিয়। আলম্বনকে রক্ষ। ও উপভোগ করিবার জন্য 

চিন্তুকে প্ররোচিত করিতে থাকে । তদনুসারে মনঃকন্ম, বাকৃকম্ম: কায়- 
বন্মদি সম্পাদিত হয়। অপর দিকে মোহাচ্ছন্প চিত্ত যদি 

গৃহীত আলম্বনে আন্বাদ লাভে বাধা প্রাপ্ত হয়, তবে “প্রতিঘ" 

উৎপন্ন হয়; তখন মোহের সহিত ছেষ যুক্ত হয় এবং আলম্বনকে 

ধ্বংস করিবার জন্ত তাহাতে প্রতিষ্টিত হইয়া থাকে । বেষ-মূলক 
নানাবিধ চিন্ত। (ব্যাপাদ ), বনু কাধ্য; বহু বাক্য সম্পাদনে নিযুক্ত 

থাকে । এইরূপে লোভ-ছেষমোহ হেতুর আকারে অকুশল কম 

সম্পাদন করায় । এইজনু; ইহারা অকুশলের হেতৃ। 
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পক্ষান্তরে অমোহ বা প্রজ্ঞা আলম্বনের যথার্থ স্বভাব 
উদঘাটিত করিয়। প্রদর্শন করে। স্ৃতরাং আস্বাদ অচ্ুভব করিয়। 

লোভ বা তৃষ্জা উংপন্ন হয় ন!। যেখানে “লোভ” না, সেখানে 
লোভের »বার্থতাও নাই। যেখানে ব্যর্থতা নাই, সেখান *প্রতিঘ" 
উৎপর হয় না। “অলোভ” এবং “মদ্ধেব” অমোহ-মূলক । এই 

হেতুত্রয় যখন চিন্তরকে আলম্বনে, স্ুপ্রতিষ্ঠত করিয়া রাখে, তখন 
চিন্ত সেই সেই আলঙ্বন হইতে নৈকাম্য, মৈত্রী ও প্রজ্ঞামূলক চিন্তা, 
কাধ্য ও বাকা-রসই আহরণ করে এবং নিজকে নিরাপদ ও র্লেশ-মুক্ত 

করে। অহেতুক চিত্ত ভ।সমান শৈবালের ন্যায়, আলম্বনে অপ্রতিষ্থিত। 

ত্রিবিধ কুশল হেতু জ্ঞান-সন্প্রযুক্ত কুশল চিন্তে একত্রীভূত 

হইয়! উৎপন্ন হয়। জ্ঞান-বি প্রযুক্ত কুশল চিন্তে শুধু অলোভ ও 
অন্থেষ হেতুগ্বয়. একত্রযোগে উৎপন্ন হয়। 

ক্কত্য-সংগ্রহ £_ চিন্তের কৃতা-মনুসারে শ্রেণী বিভাগই 

কৃত্য-সংগ্রহ । বেই কর্ম্ম-দ্বারা৷ এক “জন্ম” উৎপন্ন হয়, সেই কর্ম-বেগ 

ক্ষয় হইয়া গেলে, কিংবা অগ্ক কোন 'প্রবলতর উপচ্ছেদক কম্ম- 

দ্বার রুদ্ধ হইয়। গেলে, “সই “জন্ম” নিরদ্ধা হইয়া যায়। 

জনক-কর্ণা-বেগের এবংবিধ নিরোধকে আমরা লোকীয় ভাবে “মৃতু” 
বলিয়া থাকি। সেই নিরোধ-ক্ষণের বা মুত্ু-ক্ষণের অবিচ্ছেদে অর্থাৎ 
অব্যবহিত পরক্ষণে অন্য কর্ম বিপাক প্রদানের অবকাশ প্রাপ্ত হয়। 
কোন লব্ধ জন্মের এইরপ অবসানে, তান্ত এক কশ্ম সেঈ অবকাশের মধা 

দিয়া, সেই অস্তমান জন্মের সহিত উদীয়মান জন্মের (ভবের) সংযোগ 
করার ক্ষণকাল ব্যাপী কাধ্যের নাম “প্রতিসদ্ধি-কৃত্য” ব! কর্শম-হেতুর 
সহিত কর্ম-বিপাকের পুনঃ সংযোগ-কাধা। ইহাকে লোকীয় অর্থে 
আমরা “পুনর্জন্স” বলি। এই কাধ্যটি উনিশ প্রকার প্রতিসন্ধি- 
বিজ্ঞানের মধো, অবস্থান্ুসারে, কোন একটি দ্বারা সম্পাদিত হয়। 
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যেই প্রতিসদ্ধি-বিজ্ঞান নবীন জন্মের সহিত প্রতিসন্দি, 
ঘটায়, সেই. প্রতিসন্গি-বিজ্ঞান, প্রাতিসন্ধি-ক্ষণের পরবর্তী ক্ষণ হইতে . 
বীথি-চিচ্তাৎপত্তির অন্থুপস্থিতিতে (৪র্থ অধ্যায় দ্রষ্টব্য); ভবের 
(:অস্তিত্বের) অঙ্গ বা কারণ রূপে, আমরণ প্রবাহিত হুইতে থাকে। 
ভবের অঙ্গবূগী এবংবিধ প্রতিসন্ধি-বিজ্ঞানের নাম “ভবাঙ্গ” | 

কোন এক আলম্বনের স্পর্শে এ ভবাঙ্গের, স্বীয় আলম্বন 
পরিতাগ করিয়। এ স্পৃ্ট আলম্বনাভিমুখে, আবর্তনের নাম 
“আবর্জন” বা “আবর্বন-কৃত্য”*। এই কৃত্যে “মনস্কারই” প্রমুখ । 
৬৮ তম পৃষ্ঠা খে) দ্রষ্টব্য । 

মেই আলম্বন-দর্শন দর্শন-কুত্য, আলম্বন-শ্রবণ শ্রবণ-কৃত্য 

ইত্যাদি । ইহাদের সম্পর্কিত বিজ্ঞান চক্ষু-বিজ্ঞানাদি পঞ্চ-বিজ্ঞান। 
চিন্থাতপন্তি হিসাবে পঞ্চ-বিজ্ঞান একবিধ। এই পঞ্চবিজ্জান-স্থানে 

চিত্তের “দর্শনাদি” পঞ্চ-কৃত্য সম্পাদিত হয়। এইরবূপে স্থান-সংখ্যা 

দশ। এই পঞ্চ-বিজ্ঞান কুশলাকুশলের বিপাক অন্টসারেই 

দ্বিপঞ্চ-বিজ্ঞান। 

সেই দ্বিপঞ্চ-বিজ্ঞান-গুই,ত রূপ, শব্দ) গন্ধ, রস বা স্প্রঈব্যকে 

বাধা না দিয়া, চিত্তের নিক্কিয় ভাবে প্রতিগ্রহণই “সম্প্রতীচ্ছ্কৃতা” ৷ 

পালি “সম্পটিচ্ছন” শব্দের অর্থ গ্রহণ, সমর্থন। সং+-প্রতি+ইচ্জ। 

_- সম্প্রতীচ্ছা । পঞ্চবিজ্ঞান-গৃহীত আলম্বনকে পুনঃ ইচ্ছাকারী ব! 
গ্রহণকারী চিত্ত “সন্প্রতীচ্চ,” বা “সন্প্রতীচ্ছ-চি”। সেই 
সম্প্রতীচ্ছ-চিত্ব-সমধিত আলম্বনের লক্ষণ-বিচারই “সম্তীরণ-কৃতা” 

এবং এ আলম্বন লইয়া! চিত্ত কি করিবে, তাহার ব্যবস্থা! করাই 

প্বাবস্থাপন-কৃতা” | ব্যবস্থাপনের পর, সেই ব্যবস্থান্ুযায়ী চিত্বের 
অশনি-ঘেগে পুনঃ পুনঃ সেই আলম্বনানুভৃতি “জবন-কৃত্য” । 
জুঅনট্-জবন-ুবেগ ; বেগবান। জবন-চিন্ত অর্থ বেগবান 

"১৪ 
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চিন্ত, ক্রিয়াশীল বা! কর্ম্মনীল চিত্ত। চিত্ত-বীথির এই জবন-স্থানেই 

সংস্কার বা কর্্দ পুনর্গঠিত হয়। “তত” অর্থাৎ সেই জবন-গৃহীত 
'আলম্বনের পুনরালোচনা “তদালম্বন-কৃত্য”। আলম্বনের অনুভূতি 
জবন-কৃত্য-; জবন-কৃত্যের অনুভ্ভতি “তদালম্বন-কৃত্য” ৷ " মররণকালে 

ভবাঙ্গ-চিনের সেই প্রতিসন্ধি কালে গৃহীত আলম্বন-পরিত্যাগ 

“চাতি-কৃত্য”। কোন বাক্তি বিশেষের “প্রতিসন্ধি-চিন্ত”, “ভবাঙ্গ-চিত্ত” 

এবং “চাতি-চিত্ত” একই চিত্ত। তাহাদের হেতু; সংস্কার, সম্প্রযুক্ত 
ধর্ম এবং আলম্বন একই প্রকার; শুধু ত্রিবিধ কৃত্যানুসারে 

একবিধ চিক ভ্রিবিধ নামে পরিচিত। 

“চিত্ত” এবং তাহার “আলম্বন” নিরস্তর পরিবর্তনশীল 

হইলেও ইহার "কুত্য” ও কৃত্য সম্পাদনের “স্থান” নিয়মিত। 

এই অনুক্ষণ পরিবর্তনশীল চিভ, নির্দিষ্ট দশ প্রকার স্থানে, চৌদ্দ 
প্রকার কৃত্য এক নির্দিষ্ট নিয়মে সম্পাদন করিতে করিতে, 

পুনঃ পুনঃ অথচ অবিচ্ছিন্ন ভাবে পরিবর্তিত হয়! প্রবর্তিত 

(উৎপন্ন ও প্রবাহিত ) হঈতেছে। নিরম্তর পরিবর্তনশীল চিত্তের 

কৃতোর নিদ্দিষ্টতাকে চিত্তের নিতাত। বলিয়া ভ্রম হয়। এবংলিপ 

ভ্রম হুইদতিই “আমি” বা “আত্ম” কল্পিত হঈয়াছে। দীপ-শিখার 

কৃতোর নির্দিতা আছে। কিন্তু দীপ-শিখা নিতা নহে। 

কোন কোন চিত্ত একাধিক কৃত্য সস্পাদনে ক্ষমতাপন্ন 

হইলেও, এককালে একটিমাত্র কৃত্য সম্পাদন করে, এককালে 
একাধিক কৃত্য সম্পাদন করিতে পারে না। 

হান্স-কথ। £- বরূস-শবাদি আলম্বন গ্রহণার্থ চিত্ত-চৈতসিকের 

নির্গমন ও প্রবেশ-পথ স্বরূপ চক্ষু, শ্রোত্র প্রভৃতিকে “দ্বার” বলা 

হইয়াছে । চক্ষু-প্রসাদ-রূপই চক্ষু-দ্বার, শ্রোত্র-প্রসাদ-রূপই শ্রোত্র- 

দ্বার। সেইরূপ অন্থান্তগুলি ৷ কিন্ত মনোদ্বার বলিতে “ভবাঙ্গোপচ্ছেদ” 
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বুঝিতে হইবে। কারণ ভবাঙ্গোপচ্ছেদের মধ্য দিয়াই. চিত্তের 
বীথি-ভ্রমণ -আরম্ভ হয়, __ “আবর্তন-চিত্ত”  (আবর্জন চিন্ত) 
উৎপন্ন হয়। চতুর্থ পরিচ্ছেদের “বীথি-সংগ্রহে" ইহার আলোচনা 

দ্রষ্টব্য । 

(১) একদ্বারিক চিহ্ত £-_চক্ষু-বিজ্ঞানদ্বয় দর্শন কৃতা সাধন করে 

বলিয়। শুধু চক্ষু্বারিক। এইরূপে শোত্র-বিজ্ঞানদ্ধয় শুধু শ্রোত্র- 
দ্বারিক,$ স্রীণ-বিজ্ঞানছয় আণ-দারিক ; জিহবা-বিচন্জানদ্ধয় জিহ্বা- 

দ্বারিক ; কায়-বিজ্ঞানদ্বয় কায়-দ্বারিক। কিন্ত ১৮ প্রকার মহদগত 

জবন__ (৫ বূপকুশল + ৫ বূপক্রিয়া 1 ৪ অনূপকুশল 4 ৪ অরূপ- 

ক্রিয়া) ও ৮ প্রকার লোকোত্তর জবন (৪ মার্গ + ৪ ফল) 
জবন-কুতা সাধন করিতে একমাত্র মনোদ্ধারিক। এই ছত্রিশ চিত্ত 

স্ব স্ব দ্বার অনুসারে একছ্বারিক। 

০) পঞ্চদ্বারিক চিত্ত £-_ মনোধাতুত্রয় €১ পঞ্চ-দ্বারাবর্তন- 

চিত্ত 1 ২ সম্প্রতীচ্ছ চিত্ত )' প্রতোকে পঞ্চ-বিজ্ঞান-গৃহীত রূপাি 
পঞ্চালম্বন গ্রহণ করে। এইজন্য ইহারা পঞ্চদ্বারিক। 

(৩) ছয় দ্বারিক চিন্ত 2 ১ সৌমনস্ত-সহগত-সম্ভীরণ-চিত্ত + 
১ বাবস্থাপন চিত্ত + ২৯ কামাবচর জবন (১২ অকুশল, ৮ মহাকুশল, 
৮ মহাক্রিয়া,। ১ হমিতোৎপাদ ক্রিয়া) এই একত্রিশ চিত্ত ছয় 

দ্বারে উৎপন্ন হয়। 

(8) কখনও ছয় দ্বারক, কখনও ভ্বার-বিমুক্ত চিন্ত:--২ প্রকার 

উপেক্ষা-সহগত সম্ভীরণ চিত্ত যখন প্রতিসন্ধি, ভবাঙ্গ ও চ্যুতি-কৃত্য 

সম্পাদন করে, তখন ছ্বার-বিষুক্ত। কিন্তু তদালগ্বন ও সম্তীরণ- 

কৃত্য সম্পাদন কালে দ্বারিক। অষ্ট মহাবিপাক চিত্ত প্রতিসন্ধি, 

ভবাঙ্গ ও চ্যুতি-কৃত্য সম্পাদন কালে দ্বার-বিমুক্ত। কিস্তু তদালম্বন- 
কৃত্য সম্পাদন কালে ঘ্বার-বিমুক্ত নহে। “তদালদ্বন-কৃত্য সম্পাদন 

কালে” অর্থ এই যে, যখন তদালম্বন-স্থণানে চিত্ত উৎপন্ন হয়। 
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: ৫). নিয়ত দ্বার-বিষুক্ত চিত্ত :-'৫ প্রকার রূপাষচর বিপাক 

চিন্ধ: এবং ৪ প্রকার 'ন্জপাবচর বিপাক চিন্ত শুধু প্রতিসন্ধি, 
ভবাঙ্গ ও চ্যুন্তিকৃত্য সম্পাদন করে। এইজন্স এই নয় প্রকার 
মহদগত "বিপাক চিন্ত নিত্য দ্বার-বিমুক্ত। 

৯০ £ আলম্ন-কথা £_ হর্ঘিল ব্যক্তি যেমন 

অবলঘ্বনে উ্িত হয়, চিন্ত-চৈতসিকও তদ্রুপ রূপ, শব, গঞ্ধাদির 

অবলম্বনে উতপল্ন হয়। এইরূপ যাহার অবলম্বনে যেই চিন্ত- 

চৈতসিক উৎপকল্প হয়, তাহাই সেই চিত্ত-চৈতসিকের অবলম্বন । এই 

অবঙ্গদ্ঘনে 'চিত্ত-চৈতসিক যেন ঝুলিতে থাকে, তাই ইহার 'অন্ 
নাম “আলম্কন” ; ইহাতে রমিত হয় বলিয়া “আরম্মণ'", বিচরণ 

করে বলিয়া “গোচর”, ইহাকে ভোগ্য-বন্তনূপে ব্যবহার করে 

বলিয়া! “বিষয়” "এবং ইহা চিন্ত-চৈতসিকের নিবাস-স্থান্,। তা 

“আয়তন” নামেও অভিহিত হয়। বাস্তবিক এই “আলম্বনই” 

চিত্তটচৈতমিকের কার্যা-ক্ষেত্র । এবং এই আলম্বন নির্বাচন, গ্রহণ 

ও ততপ্রতি চিত্র ধারণার উপরই চিত্তের কৃশলাকুশল নিঞর 

করে। আলম্বন ব্যতীত চটিত্-চৈতসিকের অস্তিত্ব নাই। এবং 

চিন্খ্চহসিক ব্যতীতও আলম্বনের অন্তিত নাই। ইহারা 

পরস্প্র সাপেক্ষ; উভয়ের পরস্পর সম্বন্ধ বৌদ্ধ-দর্শনের পট্ঠানে 

“আলম্বন-প্রত্যয়'" আখ্যা পাইয়াছে। চিত্ব-চৈতসিক অস্তর্জগত 

এবং আঙম্বন বহির্জগত। ইহা! হইতে বুঝা যায়, বৌদ্ধ-দর্শন 
বাস্থান্ুভূত পদার্থসমূহকে কল্পনামাত্র মনে করে নাই; 'এবং এই 
কারণে এই সন্ধন্মকেও “মায়া-বাদের" পধ্যায়তুক্ত করা যায় না। 
'আলম্বন সম্বন্ধে সন্ধপ্ সম্যক দৃষ্টিই নিক্ষেপ করিয়াছে; মিথ্য-ৃষ্টি 
' বর্জন করিয়াছে । মনোদ্বার-গৃহীত ছয় শ্রেণীর-আলম্বনের সাধারণ 

নাম “ধর্ালগ্বন” । চক্ষু শ্রভৃতি পঞ্চেন্দ্িয় গ্রান্তা রূপাদি পঞ্চ 

শ্রেনীর আলম্বন বাতীত, শুধু ' মনোগৃহীত -_ বিষ্কমান বা অবিস্ঞমান, 
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ভূত বা অভূত __ সমস্ত কিছুই *ধর্্দালস্বন*। তন্মধ্যে পাঁচ প্রকার 
*প্রসাদ-রূপ”* বোল প্রকার “সৃক্প-রূপ” ও “নির্ববাণ” ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে, 
“চিত্ত-চৈতসিক” প্রথম ও দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে এবং ৪প্রজ্ঞপ্তি* অষ্টম 

পরিচ্ছেদে দ্রষ্টব্য। বীথি-মুক্ত চিত্তের আলম্বন মরণোন্মুখ সত্বের 
মরণ-কালে, কর্ম-বলে, ছয় দ্বারের যে কোন এক -দ্বারে উপস্থিত 
হয়। (১) সে দেখিতে পায়, যেন সে উপোসথ পালন করিতেছে, 

কিংবা ধর্্-দেশনা শ্রবণ করিতেছে বা অন্ঠবিধ কুশল কর্দ্দ ব! 
অকুশল কন্ম করিতেছে। তখন বলা! যাইতে পারে, তাহার 

প্রতিসন্ধি-চিন্ত “কর্মাকে”গ আলম্বন করিয়াছে । ৫২) অথবা তদ্রেপ 
কশ্ম সম্পাদনকালীন রূপ, শব্দ, গন্ধাদি যাহ! উপলব্ধ হইয়াছিল 
বা সম্পাদনের উপকরণ হইয়াছিল, মেই “কর্মম-নিমিত্” উপস্থিত 

হয়। (৩) অথবা যেই ভবে জন্ম গ্রহণ করিতে যাইতেছে, সেই 
ভবের নিমিত্ত [দেঁবন্লোক হঈলে উদ্যান, পুষ্পমালা, রথাদি; 
মন্তযাবলোক হালে পিতৃ-মার্ভ-মুস্তি ইত্যাদি; অপায় গতি হইলে 
নরকাগ্মি প্রতি] উপস্থিত হয়। এই প্রতিস্ধি-চিুই স্বকীয় 

আলম্বন সহ সেই ভবের ভবাঙ্গ চিত্ত হইয়া আমরণ 

প্রবাহিত হয়! এবং সেই ভবের অবসানে, চ্যুতি-চিত্ত হুয়া 
এই আলম্বন পরিত্যাগ করে। (পঞ্চম পরিচ্ছেদে “চ্যুভি-প্রঙ্িসন্ধি” 

্রষ্টবা )। ইহারাই ছ্বার-বিমুক্ত উনিশ প্রকার চিত্তের প্রতিসদ্ছি, 
ভবাঙ্গ ও চ্ুতি-কৃত্য সম্পাদনকালীন আলম্বন। চিত্ত যখন যে 
কৃতা সম্পাদন করে, তখন তাহাকে সেই চিত্ত বলা হয়! যখন 

চিত্ত প্রভিসম্থি-কৃত্য সম্পাদন করে, তখন ইহা প্রতিসন্ধি-চি 

যখন চ্যুতি-কৃত্য সম্পাদন করে, তখন চ্যুতি-চিত্ত ইত্যাদি। 

কাল-ব্িমুত্ত আলক্ষন্ন £_ যাহার উৎপত্তি ও বিলয় 
আছে, তাহারু ভূত, ভবিষ্যৎ বর্তমান কালও আছে। বিলীন 
হইয়া গেলে ভূত বা অতীত কাল, বখন পুনরুৎপক্স হইবে 
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তখন ভরিষ্যৎ কাল, উৎপন্ন অবস্থায় বর্তমান কাল। নির্বাণ” 

₹পন্তি-বিলয়হীন বলিয়া কাল-বিমুস্ত আলম্বন। 

ডিতানুসা আলম্বন নিরগপণ ॥ 

(১১ তেইশ প্রকার কামাবচর বিপাক, পঞ্চদ্বারাবর্তন এবং 

হলসিতোতপাদ, -+ এই পঁচিশ প্রকার চিন্ত কামাবচর আলম্বন 

গ্রহণ করে। কামাবচর আলম্বন কি কি? চুয়ান্ন প্রকার 

কামাবচর চিত্ত, বায়ান্ন প্রকার চৈতসিক ও আটাঈশ প্রকার 

“ন্ূপ” সমগ্রভাবে কামাবচর আলম্বন। 

(২) ছাদশ ভাবুশল চিত্ত এবং আষ্টবিধ জ্ঞান-বিপ্রযুক্ত 

কামাবচর জবন (৪ কুশল ও ৪ ক্রিরা), এই বিশ চিত্ত 

লোকোত্বর আলম্বন ব্যতীত অগ্ত সর্নবিধ আলম্বন গ্রহণ করে। 

লোকোন্তর আলম্বন কি কি? চল্লিশ প্রকার লোকোত্তর চিত্ত, 

ছত্রিশ প্রকার চৈতদিক (১৬ অন্য-সমান চৈতসিক ও অপ্রমেয় 

বঞ্জিত ২৩ শোভন টচৈশদসিক) এবং নির্দদাণ সমগ্র ভাবে 

লোকোন্তর আলম্বন । 

(৬) চারি জ্ঞান-সম্প্রতৃক্ত মহাকুশল, এক অভিজ্ঞা-কুশল- 

চিত্ত (রূপাবচপ্প পঞ্চম ধ্যান-চিন্ত ), এই পাচ চিন্ত অরহত্ব-নার্গ 

ও আরহত্ব-ফল-বচ্জিত সর্দন আালম্বন গ্রহণ করে। 

(3) চারি জ্ঞান-সম্প্রযুক্ত কামাবচর ক্রিয়াচিত্ব, এক ক্রিয়া! 

অভিজ্ঞ (বূপাবচর পঞ্চমধ্যান ক্রিয়া-চিন্ত ), এবং ব্যবস্থাপন চিত্ত-_ 

এই ছয় চিত্ত সর্ব আলম্বন গ্রহণ করে। 

(1) অরূপাবকর দ্বিভীয় ও চতুর্থ ধ্যানের কুশল-বিপাক- 

ক্রিয়া, এই ছয় চিত্ত মহর্গত আলম্বন গ্রহণ করে। অর্থাৎ 

যথাক্রমে অরূপ ধ্যানের প্রথম ও তৃতীয় ধ্যান-চিস্তকে আলম্বন 
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গ্রহ” করে। মহদগত আলম্বন কি কি? লাতাইশ প্রকার 
মহদগত চিত্ত, পঁয়জ্রিশ প্রকার চৈতসিক (১৩ অন্র-সমান, বিরতি- 

ত্রয় বঞ্দিত ২২ শোভন চৈভসিক ) সমগ্রভাবে মহদগত আলম্বন। 

(৬)* বূপাবচর-চিত্ত পনর এবং প্রথম ও . তৃতীম্ অরূপ- 

কুশল-বিপাক-ত্রিয়৷ চিস্ত ছয়, একুনে এই একুশ চিত্ত প্রজ্ঞপ্ি- 
আলম্বন (প্রতিভাগ নিমিত্ত) গ্রহণ করে। 

(৭) লোকোস্তর মার্গ ও ফল অনুসারে আট চিন্ত শুধু 
নির্বাণ-আলম্বন গ্রহণ করে। 

উপরোক্ত ক্রমকে ১১৫১ ৬, ৭, ২, ৩, ৪ আকারে 

সাজাইলে, গাথার ক্রমের সহিত সর্ববতাভাবে মিলিয়া যাইবে। 

আলন্নানুসান্ে চিত-জংগ্রন £ 

(১) কামাব5চর আলম্বনগ্রাহী চিত্ত _ কামাবচর চিত্ত ৫৪, 
কুশল ও ক্রিয়। অভিজ্ঞ (রূপ পঞ্চম ধান-চিন্ত) ২, এই 

ছাল্সান্ন চিন্ত। 

(১) মহদগত আলম্কনগ্রাহী চিত্ত £-_ ১২ অবুম্ল, ১" মনো- 
দ্বারাবর্তন) ৮ মঠাকুশল, ৮ মহাক্রিয়া, ২ কুশল ও ক্রিয়া অভিজ্ঞা, 

৩ বিজ্ঞানানন্তায়তন, ৩ নৈবসংজ্ঞানাসংজ্ঞা়তন চিত, সর্কমোট 

সায়ত্রিশ চিন্ত। 

(২) গ্রজ্ঞপ্তি আলম্বনগ্রাহী চি £-- ১২ অকুশল, ১ মনো- 
ভ্বারাবর্তন, ৮ মহীকুশল, ৮ মহাক্রিয়াঃ ১৫ বরূপাবচর, ৩ আকাশা- 
নম্তায়তন, ' ৩ আবিঞ্চনায়তন --" অর্ববমোট পঞ্চাশ চিত্ত । 

(৪) ধন্মালম্বনগ্রাহী চিত্ত £-_ ১০ ছিপঞ্চ বিজ্ঞান ও মনো- 

ধাতু-ত্রিক বাদ অবশিষ্ট €(৮৯--১৩) ছিয়াত্তর চিন্ত। 
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(৫) নির্ববাণালম্বন-গ্রাহী চিত্ত :-- ১ মনোদ্বারাবর্তন চিত্ত, 

৪ জ্ঞান-সম্প্রযুক্ত মহাকুশল, ৪ ছ্ান-সম্প্রযুক্ত মহাক্রিয়ী, ২ কুশল- 

ক্রিয়া অভিজ্ঞা ৮ লোকোত্তর, এই উনিশ চিত্ত নির্ববাণকে 

আলম্বন গ্রহণ করিতে সক্ষম। 

(৬) রূপালম্বন-গ্রাহী চিত্ত £__ ২ চঙ্ষু-বিজ্ঞান, ৩ মনোধাতু, 
১ মনোদ্বারাবর্তন, ২৯ কামাবচর, জবন, ১১ তদালন্বন, ২ কুশল 

ও ক্রিয়া অভিজ্ঞা-_ এই আটচল্লিশ চিত্ত। 

তদ্রুপ শব্দালম্বন, গন্ধালম্বন, রসালম্বন, স্প্রষ্টব্যালন্বন গ্রহণ 

করিয়া প্রত্যেক আলম্বনে ৪৮ চিত্ত উৎপন্ন হয়। শুধু চক্ষু" 
বিজ্ঞানের স্থানে ক্রমে শ্রাত্র-বিজ্ঞান, স্বাণ-বিজ্ঞান, জিহ্বা-বিজ্ঞান 

ও কাঁয়-বিজ্ঞান যোগ করিলে এ এ আলম্বন-গ্রাহী চিত্ত ও 

চিহ-সংখা। মিলিবে | 

৯২1 ব্াস্ভত-ংগ্রহ £__ চিন্র-চৈতসিকের মাধার ও আশ্রয়- 

স্থান হিসাবে চক্ষু, শ্রোত্র, স্বাণ, জিহবা, কাযা ও হৃদয়কে বাস্তব 
বল! হইয়াছে । “বাস্ত” অর্থ বসতি-স্থান। চক্ষ-প্রসাদই চক্ষ- 
বাস্ত, শ্রোত্র-প্রসাদ শ্রোত্র বাস্ত ইত্যাদি। কিন্তু মন্তিক্ষ যাবতীয় 
স্নায়ুর" কেন্দ্ররূপে চিন্ত-ক্রিয়ার অন্যতর সহায় হইলেও মস্তিষ্ধ ও 
ন্নায়ুর সজীনতা হৃদপিগু-প্রেরিত রক্তের উপর নির্ভর করে। 
এইজন্য ভৃদ্পিগুই মনোবিজ্ঞান ও মনোধাতুত্রিকের বাস্ত বলিয়া 
বৌদ্ধ-দার্শনিকগণ কর্তৃক গৃহীত হইয়াছে । প্ধম্ম-পদে* চিত্বাকে 
গুহাশায়ী বলা হইয়াছে । ভ্ৃদয়-গুহা “আত্মার” বাসস্থান বলিয়া 
বুদ্ধের পূর্ন হুইতে ভারতীয় দার্শনিকগণের ধার্রী । 

সপ্ত-বিভগান-খাতু কি? হই প্রকার চক্ষু-বিজ্ঞানই চক্ষু 
বিজ্ঞান-ধাতু। ছুই প্রকার শ্রোত্র-বিচ্ঞজানই শ্রোত্র-বিজ্ঞান-ধাতু, তক্রুপ 
আগণ-বিজ্ঞান-ধাতু, জিহবা-বিজ্ঞান-ধাতু, কায়-বিজ্ঞান-ধাতু। এই 
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পঞ্চ-বিজ্ঞানকে “ধাতু” বলে কেন? অর্থকারেরা বলেন পবাহা৷ নিজ্ নিজ 

স্বভাব ধারণ করে, অর্থাং আত্মার ক্বভাব ধারণ করে নাঃ তাহাই ধাতু । 
এই পঞ্চ-বিজ্ঞানের স্বভাব স্ব স্ব বাস্তর “কৃত্য-জানন”৭ চক্ষু- 
বিজ্ঞান্রে স্বভাব চঙ্ষু-বান্তর দর্শন-কৃত্য ভবগত হওয়া । চক্ষু ভিন্ন 

অন্ত কিছুই এই দর্শন-কৃত্য সম্পাদন করিতে পারে না; এবং 
চক্ষু-বিছ্তান ভিন্ন অন্ঠ কোন বিজ্ঞান এই দর্শন-কৃত্য অবগত হইতে 

পারে না। এই দর্শন-্বভাব-বিশিষ্টতার কারণে চক্ষু "ধাতু? । 
এবং 'দর্শন-কুত্য-জানন-ক্বভাব-বিশিষ্টতার কারণে চক্ষু-বিজ্ঞানও ধাতু । 
সেইরূপ অন্ঠান্ত “বিচ্ঞান-ধাতু" বুঝিতে হইবে । 

পঞ্চন্বারাবর্তন-চিন্ত এবং সম্প্রতীচ্ছ-চিত্তদ্বয়ের সাধারণ নাম 

মনোধাভু । এই চিন্তত্রয় “মনন” স্বভাব-বিশিষ্ঠ। কি মনন করে? 
পঞ্চদ্বারাবর্তন-চিন্ত “মনস্কারের” নির্দেশিত রূপা।দি আলম্দন মনন করে ? 

সম্প্রতীচ্ছ-চি দত পঞ্চ-বিচ্ভান-গ্রহীত আলম্বন মনন করে। এইরূপ 

মনন-ম্বভাব-বিশিষ্ট বলিয়া, এইট তিন চিত্ত “মনোধাতু-ত্রিক” | 

অবশিষ্ট অথাৎ ১১ কুশল, ১২ অকুশল, ২৪ বিপাক এবং 
১৯ ক্রিয়। এই ৭৬ প্রকার চিত্তের সাধারণ নাম “মনোবিজ্ঞান ধাতু” । 

কারণ তাহাদের সকলের "একই ম্বভাব, _- “আলম্বন বিজানন" । 
পঁঁচ প্রকার পঞ্চ-বিজ্ঞান ধাতু, এক প্রকাব মনোধাতুত্রিক, এক প্রকার 

মনোবিজ্ঞান-ধাতুই একুনে “সপ্ত-বিজ্ঞানধাতৃ” । ৮৯ প্রকার চিত্তকে 
ধাতু অনুসারে বিভাগ করিলে এই “সপ্ত বিজ্ঞান ধাতু”র সহিত 
অভিন্ন হয়। পঞ্চ বিজ্ঞান-ধাতু কুশলাকুশলের বিপাকান্ুসারে দ্বিপঞ্চ 
বিজ্ঞান হইলেও, পঞ্চ বাস্তুর “কৃত্য-জানন” স্বভাবামুসারে পঞ্চবিধ। 

(১) দ্বি-্গঞ্চ বিজ্ঞান যথাক্রমে চক্ষু প্রভৃতি পঞ্চ প্রসাদ- 

রূপকে নিশ্রয় করিয়। উৎপন্ন হয়। ্ 

(২) মনোধাতুত্রিক হাদয়-বান্তর নিশ্রয়ে উৎপন্ন হয়। 

--১৫ 
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(৩) ৩ সম্ভীরণ-চিত্ত,। ৮ মহাবিপাক, ২ প্রতিঘ-চিত্ত, 
১ আ্োতাপত্তি-মার্গ-চিন্ত, ১ হুসন-চিত্ত, ১৫ রূপাবচর-চিশু হৃদয়- 
বাস্তর আশ্রয়ে ' উতৎ্পন্ন হয়। এই ৪৩ চিত্ব বাস্তর আশ্রয়েই 
উত্পক্ন হয়, বিনা আশ্রয়ে উৎপন্ন হইতে পারে নাও - তন্মধ্যে 
প্রসাদ-রূপের আশ্রয়ে ১০ দ্বি-পঞ্চ বিজ্ঞান এবং হাদয়-বাম্তর আশ্রয়ে 

বাকী তেত্রিশ চিত্ত উৎপন্ন হয়। 

(৪) ৮ লোভমূলক চিত্ত, ২ মোহমূলক চিত্ত, ১ মনো- 

স্বারাবর্তন চিত্ত, ৮ মহাকুশল, ৮ মহাক্রিয়া, ৪ অরূপ-কুশল, 
৪ অরূপ-ক্রিয়া, স্রোতাপত্তি-মার্গ-চিন্ত ব্যতীত ৭ লোকোত্তর চিত, 

'এ্রকুনে এই বিয়াল্লিশ প্রকার মনোবিচ্ভান-ধাতু হৃদয়-বাস্তর নিশ্রয়েও 

উৎপন্ন হয়, অনিশ্রয়েও উৎপন্ন হয়। অর্থাৎ অরূপ-লোকে 

অনিশ্রয়ে উৎপন্ন. হয়। কাম ও বরূপলোকে নিশ্রয়ে উৎপন্ন হয়। 

(৫) চারি প্রকার অরূপ-বিপাক নিত্য হৃদয়-বাস্ত্রর অনিশ্রয়ে 

উত্পন্ন হয়। 

রূপ ও তরূপ-সতের অস্তিত্ব সম্বন্ধে 017, 92. 4৮06 বলেন, 
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তা ০ 11211080191,5. আমাদের সাধারণ জ্ঞানে ইহাদের 

“সম্তাবিতা”, উপলব্ধি করিতে পারি। “বাস্তবিকতারঃ' জন্য 

উন্নততর জ্ঞান আবশ্যক । | 

প্রকাণ সংগ্রহের সংক্ষেপার্থ বর্ননা সম্াপ্তু। 

প্রকীর্ণ-সংগ্রহ সম্বন্ধে অনুশীলনী । 

“প্রকীর্ণ-সংগ্রহ" বলিতে কি বুঝ! উহার জালোচ্য বিষয় কিকি? 

“বেদনা” কি? এবং ইহ! কত প্রকার? এ“ইন্ছ্িয়-প্রভেদ বেদনা" 

মানে কি? 

সৌবনম্থয ও উপেক্ষ। বেদননা-যুক্ত চিত্তগুলির নামোয্পেখ কর। নুখ, 

দুখ ও নৌম্মনন্ত বেষনা-যুক্ত চিত্ত কি কিঃ 

“হেতু ও “হেতু-সংগ্রহ” বলিতে কি বুঝায়? “অহেতুক-চিত্ত 

“সহেতৃক-চিত্ত” মানে কিঃ “কুশল-হেতু” ও “অকুশল-হেতু” গুলির 
নাম কর। 

অকুশল চিত্ত ত্রিহেতুক হইতে পারে কি? উত্তর সমর্থন কর। এক 
হেতুক চিত্ত কি কিঃ ছিহেতুক চিত্তগুলির নাম কর। ত্রিহেতুক 
চিত্তের সংখ্যা €ও নাম উল্লেখ কর। 

চিত্তের “কৃত্য* কি এবং কি কি? পঞ্চবিজ্ঞান-শস্থানে” কি কি রুত্য 
সম্পাদিত হয়? প্রত্যেক কৃত্য সমন্ধে যাহা জান বল। কোন্ রুত্য- 

বলে আমর আমাদের সংস্কার বা চরিত্রকে নবীনাকারে গঠন করিতে পানি? 
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“্কৃতা” ও “স্থানে” গ্রভেদ কি? অআষ্ট মহাবিপাক-চিত্ত কি কি রুত্য 

সম্পাদন করিতে পারে ১ মহাকুশলের বিপাক ইহুস্ভীবনে কোন্ 
হানে কলে 2 £ 

শুধু এক একটী কৃত) সম্পাদনকারী চিত্তগুলির নাম, বল? এবং 
তাহাদের কোন্টি কি কত্য সম্পাদন করে, তাহা৭ উল্লেখ কর। 

ছুই কৃত্য সম্পাদনকারী চিত্তগুপির নাম ও তাহাদের কত্য বুবাইদ্লা বল। 
কোন্ কোন্ চিত্ত “প্রতিসদ্ধি*-কৃত্য সম্পাদন করিতে পারে? ইহ! 

কুশলাকুশল-ভেদে ও ক্রিয়।-ভদে প্রদর্শন কর। 

“আবর্ভন-রুত/” বলিতে কি বুঝ? কোন্ কোন্ চিত্ত এই রুত্য 
সম্পাদন করিতে পারে 2 এই প্রশ্নের উত্তরের জন্ত যে চেষ্টা করিতেছে, 
ইহ! কেন কত্য? 

তোমার ব্দমান ভবের প্রতিসন্ধ, ভবাঙ্দগ ও চুযুতি-রুত্য সম্বন্ধে 
কি বুঝিয়াছ বল। তাহাদের পার্থক্য কোথায় ৪ 

চক্ষু প্রভৃতি ষড়েপ্রিয়কে “দ্বার” বল। হইয়াছে কেন? “মনোছার” 

ঝলিতে কি নুঝ? 

(আত্র-হ্বারিক চিত্ত কয়টা ওকি কি? মনোছ।বিক চিত্ত গুলির নম কর। 

কখনও দ্বারিক 'এবং কখনও দ্বার-বিমুক্ত, এপ চিন্তগুলির নাম বল 

এবং তাহার। এরূপ হয় কেন 2 

নিয়ত দ্বার-বিদুক্ত চিত্ত কি কি? 

ছারভেদে চিত কয়ভাগে বিভক্ত এব কিরূপঠ প্রত্োক ভাগের 

চিত-সংপা। বল। 

চিন্তের আলম্বন বলিতে কি বুঝ? ইহার প্রতিশব্দগুলির উল্লেখ 

কর ও তাৎপধ্য বল। আলম্বন কত প্রকার ও কি কি? 

স্পরষ্টবা ও ধর্ালম্বন সম্বন্ধে একটী প্রবন্ধ লিখ। চিত্তের আলম্বন 

নির্বাচনে সাবধানতার প্রয়োজন কি? “সেবনা চ বালানং", 
“পঠিতানঞ্চ সেবন।'” ॥ উহাদের আলছ্দন কি 2 
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অভিধন্ম্ার্থ সংগ্রহ । ১১৭ 

কাল অন্ুলারে পঞ্চ-ছ্বারিক ও মনোদ্বারিক . আলম্বনেয পার্থক্য ও 
সামগধন্ত বর্ঘন কর। “কাল-বিমুক্ত আলম্বন” বলিতে কি বুঝ? আমি 
আজ চট্রগ্রামে অবস্থান কালে, বুদ্ধ গয়ার পূর্ববদৃষ্ট বোধিজ্রমকে ঈনস্চক্ষে 
দেখিতেছি। ইহা ত্বার ও কাল হিসাবে কি প্রকার আলমন ? 

স্বার-বিমুক্ত চিত্তের আলম্বন কত প্রকার? এতদ্ সম্বন্ধে যাহা জান 

বল। সম্তীরণ চিত্তের দ্বার ও আলম্বন সম্বন্ধে কি জান? 

সর্ধঘ আলম্বন গ্রহণ করিতে পারে এমন চিত্রঞ্ুলির নামোন্রেখ কর । 

লোকোত্তর চিত্ত ব্যতীত অন্ত কোন্ কোন্ চিত্ত নির্বাণালম্বন গ্রহণ 

করিতে পারে ৯ 

আলম্বন-সংগ্রহ কিরূপে সাত ভাগে বিভক্ত হইয়াছে তাহা বিশদরূপে 

বর্ণনা কর। লোকীয় বিরতির আলম্বনগুলি নির্ণয় কর। লোকোত্তর 

বিরতির আলম্বন কি? 

আলঙ্গন-সংগ্রহের স্মারক-গাথ! আবৃত্তি কর ও বুঝাইয়৷ দাও। 
“চিত্তের বা” বলিতে কি বুঝ? হছয়-বাস্ত কি? 

বাস্ত ব্যতীত চিত্ত উৎপন্ধ হইতে পারে কিঃ কোন্ কোন্ চিত্ত 
নিত্য বাস্তর আশ্রিত ? 

রূপ-ভবের বাস্ত কি কি? অরূপে বাস্ধ নাই কেন? 

রূপ-ভবে কয়টি বিজ্ঞান-ধাতু উৎপন্ধ হয় এবং কি কি? 

সপ্তবিজ্ঞান-ধাতু সম্বন্ধে বিস্তৃত বর্ন কর। 

বাস্তর কখন আশ্রিত ও কখন অনাশ্রিত চিত্তগুলির নাম বল। 

বাস্তর নিয়ত অনাশ্রিত চিন্ত কি কিন 

" 'সব্তব্য ৪ প্রত্যেক অধায়ের পর অন্ুশীলনার্থ কতগুলি প্রশ্ন প্রদনত 

হইয়াছে ; কিন্তু এই *সমুদয় প্রশ্থ কিছুতেই পর্যাত্ত নহে। শিক্ষার্থীর। 
নিজে নিজে আরও বহু প্রশ্ন এবং উত্তর প্রস্তত করিয়। নিজ প্রয়োজন 
সাধন করিতে পারেন। শিক্ষনীয় বিষয়টি কতদূর অধিগত ছুইয়াছে, তাহ। 
এই প্রক্নোতর প্রদানের চেষ্টাতেই ধরা পড়িবে। - 



চতুর্থ পরিচ্ছেদ । 

ব্বীথি-সংগ্রহ ৷ 

১। হুচনা-গাথা £__ চিন্তোৎপত্তি সংগ্রহাদি বিবার পর, 
সংক্ষেপেতে চিত্ব-বীথি করিব গোচর 2৯ 

পূর্ননচিন্ত, পরচিত্ত যথোচিত ক্রমে, 
“প্রতিসন্ধি” “প্রবর্তন” এই দুই কালে, 
পুথক পৃথক করি' ভূমি ও পুদগলে। 

২। কীথি-সংগ্রহে ছয় শ্রেণী; প্রতোক শ্রেণীর আবার 
ছয় উপশ্রেণী। ইহাদের প্রত্যেকটি বুঝিতে হইবে । যথা £_- 

(১) ছয় বাস্তব; (২) ছয় দ্বার; (৩) ছয় আলঙ্মন ; 

(৪) ছয় বিজ্ঞান; (৫) ছয় বীথি; (৬) ছয় আকারে বিষয়ের 
( আলম্বনের ) উৎপন্তি। 

বীথি-মুক্ত চিত্তে কর্ণ, কর্ম-নিমিন্ক ও গতি-নিমিত্ত এই 

তিন" প্রকার বিষয়ের উৎপত্তি হইয়া থাকে। ৃ 

পূর্বব পরিচ্ছেদে (১) বাস্ত, (১) দ্বার ও (৩) আঙ্গম্বন 

সম্বন্ধে আলোচিত* হইয়াছে । তদমুসারে সেই সমুদয় বুঝিতে 

হইবে । তৎপর (৪) ছয় প্রকার বিজ্ঞান ₹_ চক্ষু-বিজ্ঞান, শ্রোত্র- 
বিজ্ঞান, আণ-বিজ্ঞানঃ জিহবা-বিজ্ঞান, কায়-বিজ্ঞান ও মনোবিজ্ঞান । 

(৫) হবার অনুসারে ছয় প্রকার বীথি £-_- চক্ষু্বণর-বীথি, এ্োত্রদ্ধার- 

বীঘি, স্ত্রাণদ্ধার-বীথি, জিহবাঘার-বীথি, কায়দ্বার-বীথি ও মনোদ্বার- 
বীথি। 'অথব! তাহাকে “বিজ্ঞান” অনুসারে বলা যাইতে পারে 

চচ্ষ-বিজ্লান-বীথি, শ্রোত্র-বিজ্ঞান-বীথি, আ্রাণ-বিজ্ঞান-বীখি, জিনছযা- 



বিজ্ঞান-বীথি, কায়-বিজ্ঞান-বীথি ও মনোবিজ্ঞান-বীথি। এইরূপে 
দ্বারোৎপন্ন-বীথি ও বিজ্ঞানোৎপন্ন-বীথি সন্বন্ধযুক্ত। 

সর্বশেষ ৬) ছয় আকারে বিষয়ের (আলম্বনের ) উ€পত্তি 

এইরূপ বুঝিতে হইবে যে, স্পষ্টত। অনুসারে আলন্দন পঞ্চদ্বারে £-_ 
অতি-মহৎঃ মহৎ পরিত্ **, বা অতি পরিত্ত। এবং মনোদ্ধারে ৮-- 

বিভূত, বা অবিভূত। 

৩1 পঞ্চ ছাব-ন্বীথি ? 

কিরূপে (পঞ্চদ্বার-বীথি বুঝিতে হইবে )? 

প্রতোক “স্থানে” * চিত্তের উৎপত্তি-ক্ষণ স্থিতিক্ষণ ও ভঙ্গ- 

ক্ষণ অনুসারে তিনক্ষণে এক “চিত্বক্ষণ” হয়। রূপালম্বন সপ্তদশ 

চিশুক্ষণ ব্যাপিয়া এক ( পঞ্চদ্বারিক ) চিত্ত-বীথিতে বিগ্ঠমান থাকে । 

ইহাই ব্ূপালম্বনের আম়ু। এক চিত্তক্ষণ বা একাধিক চিতুক্ষণ 
অতীত হইবার পর, স্থিতি প্রাপ্ত হইলেই পঞ্চালম্বনের 

যেকোন এক আলম্বন, পঞ্চঘ্বারের যথঘোচিত দ্বারে, উপস্থিত হইয়া 

থাকে । স্থতরাং বীথি-পধ্যটন-প্রণালী এইরূপ £ 

(ক) এক চিত্তক্ষণ অতীত হইবার পর যখন কোন এক 
রূপালম্বন চক্ষুদ্বারে উপস্থিত হয়, তখন ছট চিত্তক্ষণ ভবাঙ্গ চলনে ও 

ভবাঙ্গোপচ্ছেদে অতিবাহিত হয়। তৎপর চক্ষু-দ্বারাবর্তন-চিত্ত 

সেই রূপালন্বনে আবন্তিত হইয়া উত্পন্ন হয় (১ম চিত্তক্ণ)। 

তদনন্তর সেই ব্ূপালম্বনকে দেখিতে পাইয়া চক্ষ-বিজ্ঞান ( ২য় চিত্তক্ষণ ), 

প্রতিগ্রহণ করিষ্! সম্প্রতীচ্ছ চিন্তু (৩য় চিত্তক্ষণ ) পরীক্ষা করিয়! 

* পরিত্ত » অল্প, তুচ্ছ, সসীয। "+' ৯৫ তম পৃষ্ঠা জষ্টব্য। 



১২৭ অভিধশ্মার্ঘ-সংগ্রহ 

সম্ভীরগ চিত্ত (৪র্থ চিতক্ষণ) ব্যবস্থা করিয়া ব্যবস্থাপন 'চিদ্ধ 

(ম চিততকষণ্) যথাক্রমে উৎপন্ন ও নিরু্ধ হয়। তৎপর জবন-স্থানে 

একোনত্রিংশ কামাবচর-জবন-চিত্তের মধ্যে অবস্থানূুসারে যেইটি 

সুবিধা পায় সেইটি. সাধারণতঃ সপ্ত চিত্তক্ষণ জবিত " *' হয় 
(৬ হইতে ১২শ চিত্তক্ষণ )। টি. ও 

এই জবন-চিস্তের আশু বিপাক স্বরূপ, “তদালগ্বন-বিপাক- 
চিত্ত” যথোচিত ভাবে প্রবাহিত হইতে থাকে (১৩শ--১৪শ চিত্তক্ষণ )। 

তৎপর চিন ভবাঙ্গে পতিত হয়। 

এ পধ্যন্ত বীথি-চিতোৎপত্তিতে চৌদ্দ চিত্তক্ষণ, ( তৎপুরেন ) 

ভবাঙ্গ-চলনে ছুই চিত্তক্ষণ ও অতীত ভবাঙ্গে এক চিত্তক্ষণ, 

সর্পশুদ্ধ সপ্তদশ চিত্তক্ষণ পরিপূর্ণ হইল। এবংবিধ আলম্বনকে 
অতি স্পষ্টতার জন্য, *অতি-মহদালম্বন* বল। হয়। 

(খ) ছুই বা তিন চিত্তক্ষণ অতীত হইবার প্র যদি 

আলম্বন চক্ষুদ্বারে ও মনোদ্বারে উপস্থিত হয়, তবে এই বিলম্ব 

হেতু জবন-স্থান হইতেই (চিত্ত) ভবাঙ্গে পতিত হয়; “তদালম্বন' 

উহুপন্ন হইতে পারে না। এই প্রকার আলম্বনকে “মহদালম্বন” 

বলা হয়। ও 

গে) চারি, পীচ, ছয়, সাত, আট বা নয় চিত্তক্ষণ অতীত 

হইবার পর যদি আটম্বন 'চক্ষুদ্বারে ও মনোদ্বারে উপস্থিত হয়, 

জবন-চিহু উৎপন্ন হবার অবকাশ হয় না; কেবল ব্যবস্থাপন- 

স্থানে (চিত) ছই চিতক্ষণ প্রবন্তিত ( পুনঃ পুনঃ উৎপন্ন ) হয় । 

এই প্রকার আলম্বন “পরিক-আলম্বন” |: ৩ 

ূ (ঘ) দশ, একাদশ, দ্বাদশ, চতুর্দশ বা পঞ্চদশ চিত্তক্ষণ 

অতীত হইবার পর যেন আলম্বন নিরুদ্ধোন্ুখ চক্ষু্ধারে ও 

ক্ষ চিত্ত আলম্বন পুনঃ পুনঃ উপলব্ধি করে। 



অভিথন্ধার্থ- সংগ্রহ | ১২১ 

মনোদ্বারে উপস্থিত হয় এবং ব্যবস্থাপনস্থানে পৌঁছিতে পারে না, 
তাহাই *অতি-পরিভ্ব-আলম্বন” । এমতাবস্থায় ভবাঙ্গ-প্রবাহে 
কম্পন উত্থিত হয় মাত্র; বীথি-চিত্ত উৎপন্ন হয় মা। * 

যেন চস্ষুত্বীরে, তেমন অবশিষ্ট শ্রোত্রাদি দ্বারে। এই 
পঞ্চ দ্বারের “তদালম্বন”, “জবন”, “ব্যবস্থাপন” এবং “মোঘ' *. 
শ্রেণী নামক চারি শ্রেণীর আলম্বনই চারি প্রকার “বিষয়োৎপন্তি” 
নামে জ্ঞাতব্য । 

৪। ম্মারক-গাথা £_ পঞ্চ দ্বার-বীথি-চিত্ত সপ্ত কৃত্য ৭ করে ; 
চিন্তাৎপন্তি 'অনুসারে চৌদ্দক্ষণ ধরে। 
চুয়ান্ন চিত্তের সংখ্যা এই পঞ্চ দ্বারে । 

এই পধ্যন্ত পঞ্চছারে বীথি-চিন্বোৎপন্ধি প্রণালী । 

৫1; কামান্চন্ন মচনাদ্বান্ন-্বীথি ? 

মনোদ্বারে € ভবাঙ্গে ) বিভূত (স্পষ্ট) আলম্বন উপস্থিত 

হইবার পর ভবাঙ্গআ্োতে কম্পন আরম্ভ হয়। তশুপর 

*গ মোষ... তুচ্ছ, ব্যর্থ, নিষ্ষল। কারণ এই শ্রেণীর আলম্বনের দ্বারা 
বীথি-চিন্তোৎপত্তি হয় না। 

শ* আবর্তন, দর্-শ্রবণাদি পঞ্চ-বিজ্ঞান, সম্প্রতীচ্ছ, সম্ভীরণ, ব্যবস্থাপন, 
জবন ও তুদাল্বন এই সপ্তরুত্য। আঁবর্তনাদি পাঁচ স্থানে এক এক. 

'চিত্তক্ষণ, জবনে সাত ও তদালন্বনে ছুই, মোট ১৪ চিত্তক্ষণ। 



১২২ অভিধর্মার্থ'সংগ্রহ | 

সলোছারাবর্তন-চিহু, জবন-চিস্ত এবং তদালম্বন-বিপাক-চিন্ত ক্রমে উৎপক্স 

ও নিরুদ্ধ হয় অর্থাৎ চিত্ত ভবাঙ্গ-শ্রোতে পুনঃ পতিত হয়। 

কিন্ত আগিম্বন ঘখন অবিস্ৃত (অস্পষ্ট ) হয়, তখন জবনের 

পরই' চিত্ত ভবাঙ্গ-শ্রোতে পতিত হয়; তদালম্বন-বিপাক-চিন্ত 

উৎপন্ন হয় ন1।" 

৬। স্মারক-গাথ। £-_ মনোদ্বার-বীথি-চিত্ত তিন কৃত্য করে; 

চিত্তোংপত্তি অনুসারে দশক্ষণ ধরে ॥ 

চল্লিশ ও 'এক চিত্ত উঠে মনোদ্বারে (১) 

». অর্পপী। জব্বন চিশু-ন্বীথি ; 

অর্পণা-জবন-চিপ্ত সমূহে কিন্ত আলম্বনের “বিভ্ত” এবং 
*“অবিভূত” ভেদ নাই। অর্থা২ বিনৃত আলম্বনেই অর্পণা 
উশুপন্ন হয়। এই কীথিতে তদালম্বনও উংপন্ন হয় না। কারণ 

এই জবন-স্থানে আট প্রকার জ্ঞান-সম্প্রযুক্ত কামাবচর জবনের 

মধ্যে যে কোন একটি, তিন বা চারি চিত্রক্ষণের জন্া, যথাক্রমে 

উৎপন্নৎ ও নিরুদ্ধ হয়। এই বীথির এই চিন্তক্ষণগুলিকে 

“পরিকর্থা”১ «উপচার”)  “অন্ুলোম” এবং “গোত্রভৃ” (এই 

পারিভাষিক ) নামে অভিহিত কর হয় শ। তদনস্তর তাহারা 

(১) ৫৪ প্রকার কামাবচর চিত্ত হইতে দ্বিপঞ্চ বিজ্ঞঞন ও মনোধাতুত্রিক,_ 

এই ১৩ চিত্ত বাদ যাইয়। বাকী ৪১ চিত্ত কামাবচরের মনোদ্বারিক বীথি 

চিত্ত। ইহারা মনোদ্ারাবর্তন, জবন ও তদালম্বন, এই তিন কুত্য করে: 

এই তিন রৃত্য সম্পাদন করিতে মনোদ্বারাবর্তন বা ব্যবস্থাপন স্থানে 

১ চিত্তক্ষণ। জবনে ৭, ও তদালম্বনে ৯ চিন্তক্ষণ, এই দশ চিত্রক্ষণ ব্যযিত হয় । 

শ* ৩৬ পৃষ্ঠা ভরষ্টব্য। 



অভিধশ্মার্থ-সংগ্রভ | ৬১৩ 

যখোচিতভাবে ( পুদগলাম্ুরূপে ) চতুর্থ বা! পঞ্চম টিত্তক্ষণে নিরুদ্ধ হয় 
বলিয়া, সেই চতুর্থ বা পঞ্চম ক্ষণেই * ২৬ প্রকার মহদগত ও লোকোত্তর 
জবন-চিত্তের মধ্যে যে কোন একটি যথাগৃহীত নিমিত্তান্ুসারে (১) 

অর্পণা-কীথিতে অবতরণ করে। তশুপর €৪র্থ বা ৫ম চিত্তক্ষণের 

পর ) অর্গণার অবসানে চিত্ত ভবাঙ্গেই পতিত হয়। "(অর্থাৎ 

তদালম্বন উতপম্ন হয় না)। 

এখানে সৌমনস্ত সহগত জবনের অনস্তরে সৌমনন্ত সহগত 
অর্পণাই আশা! করা যায়; এবং উপেক্ষা সহগত জবনের অনস্তরে 

উপেক্ষা-সহগতই । পুনরপি কুশল জবনানস্তর তাহার ফল স্বরূপ 
কুশল জবন এবং ফল চতুষ্টয়ের মধ্যে নীচের (অরহত্ব ফল ব্যতীত ) 

ফলত্রয় ; ক্রিয়াজবনের অনস্তর ক্রিয়াজবন ও অরহত্ব-ফল 

আশ করা যায়। 

৮। স্মারক-গাথ। £- দ্বাত্রিংশৎ সুখ-পুণ্য অর্পণ! জবন (২); 

অর্পণ! ছাদশ চিত্ত উপেক্ষা যখন ৭" । 
স্থখ-ক্তিয়। অষ্ট চিত্তে জবন অর্পণ! ক; 

উপেক্ষা ক্রিয়ায় ছয় অর্পণ গণন। খা । 

ত্রিহেতুক কাম-পুণ্যে যে অর্পণ! জাগে, 
শৈক্ষ্য ও পৃথগ্জন ছ'জনে তা লভে। 
ত্রিহেতুক কাম-ক্রিয়ে যে অর্পণ জাগে, 

তাহা কিন্তু লাভ করে শুধু বীতরাগে। 

এই পধ্যনস্ত মনোদ্ধারিক বীথি-চিন্কের উৎপত্তি নিয়ম । 

* অর্পণ| উৎপন্ন গুইবার থাকিলে ৪র্থ বা ৫ম চিত্তক্ষণে উৎপন্ন হয়, নতুব 
মোটেই উৎপক্ন হয় না। (১) পরিকম্ম ভাবনার শমথ ব৷ বিদর্শন নিমিত্তাহুসারে । 

পৃথগজন ও শৈক্ষ্য পুদগলের মোট 9৪টি অর্পপা-জবন-চিত্ত-বীথি ₹₹_ 
(২) ৩২ প্রকার সৌমনন্ত সহগত কুশল-চিত্ত, যথাঁ_ ৪ রূপাবচর কুশল 

[পব পৃষ্ঠা ভরষ্টব্য ] 



১২৪ । অভিধর্নার্থ-সংগ্রহ | 

| ৯1 ভদীলম্ন-নিক্সস | 

. সর্ববন্ধারে, যদি কোন আলম্বন অমনোরম হয় তবে ইহা 
অতীত অকুশল' কর্থের বিপাক, _-পঞ্চ বিজ্ঞানে, সম্প্রতীচ্ছে, সম্ভীরণেঃ ' 

তদালস্বনে ফল প্রদান করে; এবং মনোরম হইলে. অতীত 
কুশল কন্মের বিপাক; যদ্দি আলম্বন অত্যন্ত মনোরম হয়, তবে 
সম্ভীরণ এবং তদালম্বন সৌমনস্ত-স্হগত হয়। উদৃশ বিপাকে, সৌমনস্য- 
সহগত ক্রিয়া-জবনের অবসানে তদালম্বনও সৌমনস্ত-সহগত হয় ; 

অথব! যদি ক্রিয়া'জবন উপেক্ষা-সহগত হয়, তবে তণুপরবর্তী 
তদালম্বন-ক্ষণও উপেক্ষা-সহগত হয় । অথবা যদি জবন দৌর্্মনস্ত-সহগত - 

হয়, তবে তদালম্বন-ক্ষণ ও ভবাঙ্গসমূহ উভয়ই উপেক্ষা-সহগতই 
হইয়া থাকে । . 

সেইজন্য, €সীমনস্ত-প্রতিসঙ্গিকের দৌর্মমনস্ত জবনাবসানে যখন 
তদালম্বন উৎপন্ন হয় না, তখন তৎস্থানে পূর্ব সঞ্চিত পরিস্তালম্বন 
(৫৪ প্রকার কামাবচর চিত্ত ও ২৮ প্রকার রূপ) অবলম্বন 

করিয়া উপেক্ষা-সহগত সম্ভীরণ (আগন্তক ভবাক্গ) উৎপন্ন হয়। 
আচাধাদের অভিমত এই যে, তংপরক্ষণেই ভবাঙ্গ-পাত হয়। 

(৫ম ধ্যান বঞ্জিত), চারি মার্গের প্রত্যেকটিতে ৪টি করিয়! সৌমনস্য সহগত লোধো- 
তর জবন-চিত্ত ১৬, নিম্নের ফলত্রযের প্রতে/কটিতে ৪1 করিয়। ১২; মোট ৩২ 

অর্পণা-জবন-চিত্ত। ** ১২ উপেক্ষা সহগত কুশল চিত্ত £_- পঞ্চম ধ্যান রূপাবচর 

কুশল ১, অবুপাবচর কুশল ৪, লোকোত্বর পঞ্চম ধ্যান ৭; মোট ১২ চিত্ত । & বীত- 

রাগ অর্তের ১৪টি অর্পণা জবনের মধ্যে, সৌমনস্য ৪ সহগত জান-সম্প্রযুক্ত 
রূপাবচর ক্রিয়া ৪, অরহত্ব-ফল সৌমনস্য ধ্যান-চিত্ত ৪, এই আট অর্পণা জবন 

সৌমনন্ত সহগত ক্রিয়া! জবন। থা এবং রূপাবচর ক্রিয্না ৫ম ধ্যানে ১, অরূপ 
ক্রিয। ৪, অরহত্বফল €ম ধ্যান ১৪ এই ছয় উপেক্ষা সহগত ক্রিয়া-জবন। 



অভিধর্্মার্থ সংগ্রহ । | ১২৫ 

তাহারা আরও বলেন যে, (১) শুধু কামাবচর জবনাবসানে, 

(২) কামলোকস্থ সন্থগণের জন্য, (১) কামাবচর আলম্বনেই 

তদালম্বন আশ! করা যায়। 

১০। শ্মারক-গাথ। £-_ কামলোক-চিত্তে, কাম-জবনাব্সানে, * 

বিভৃত, মহৎ অতি আলম্বন হ'লে, 
বলে “তদএআলম্বন” সেই আলম্বনে। 

এই পর্য্স্ত তদালম্বন-নিয়ম। 

১৯1? জব্বমন-ক্গিষ্পিস ৷ 

ভবন-চিন্তের মধ্যে পাঁরত্ত * জবন-বীথিতে কামাবচর-জবন- 

সমূহ সাতবার বা ছয়বার জনিত ( বেগপ্রাপ্ত ) হয়; অথবা বাস্তব 

কিংবা আলম্বনের ছূর্ববলতার সময়; মরণাসন্নকালে বা মৃচ্ছাকালে 

'পাীচবার জবিত হয়। ভগবানের যুগ্য্থদ্ধি প্রদর্শন কালে দ্রেতভাবে 
চিত্ত প্রত্যবেক্ষণ করিতে, চারি বা পাঁচবার মাত্র জবন-চিন্ত জবিত 

হইত বলিয়া কথিত আছে। আদি-কল্মিগণের চিত্ত, ৬প্রথম 

অর্পণায় এবং মহদগত জবনে ও অভিজ্ঞা-জবনে সর্বদ। এক 

চিন্তক্ষণ মাত্র জবিত হইয়। ভবাঙ্গে পতিত হয়। 

চারি মার্গ-চিত্তের উত্পন্তি এক এক চিত্রক্ষণেই হইয়া থাকে। 
তৎপর সেক্ঈ বীথিতেই ফল-চিত্তস্মৃহ প্রত্যেকটি ছুই বা তিন 

চিত্তক্ষণ ব্যাপিয়1* মার্গানুরূপে উৎপন্ন হয়; তৎপর চিত্ত ভবাঙ্গে 
পতিত হয়। 

* কামাবচর জবনের পারিভাষিক নাম “পরিত্ব-জবন" 

পরিত্ত অর্থ সসীম, যথা পরিস্তাভ। . 



১২৬ অভিধন্মার্থ-সংগ্রহ 

নিরোধ-সমাপত্তিকালে (ধ্যানে চিন্তরুক্ধি নিরুদ্ধ হইবার 

কালে ), চতুর্থ অবূপ-চিদত্বর ( নৈবসংজ্ঞা-নাঁসংজ্ঞার ) 'জবন ছুইবার 

মাত্র জবিত হইয়া নিরোধ প্রাপ্ত হয়। এবং সেই অবস্থা হইতে 

পুনরুথান কালে, অনাগামী-ফল-চিন্ত বা অর্থত-ফল-চিত্ত, প্ুদগলানুরূপে 

একবার উৎপন্ন হইয়। নিরুদ্ধ হয় এবং দনস্তর ভবাঙ্গে পতিত হয়: 

প্রত্যেক সমাপক্তি-বীথিতে * ভবাঙক্গ-শ্রোভের হ্যায় কীথি- 

নিয়ম নাই। বহু জবন-ক্ষণ (সাতবারের অধিক) উৎপন্ন 

হইতে পারে। 

১২। স্মারক-গাথা £-_ পরিস্-জবন জবে সন্তু চিত্তক্ষণ ; 

মার্গ ও অভিজ্ঞায় জবে একক্ষণ। 

অবশিষ্টে বহুক্ষণ উপজে জবন। 

এ পধ্যস্ত জবন-নিযম । 

শপ লা নদের আপস 

১৯৩? পুদগল ০ভঢদ শ্বীথি-চিতভক্প ন্বিভিল্লভা। ॥ 

« দ্বিহেতুক বা অহেতুক প্রতিসান্ধকের ৭" নিকট ক্রিয়া-জবন 

এবং অর্পণা-জবন উৎপন্ন হয় না। ইহারা কাম-স্থগতিতে জন্ম 

গ্রহণ করিলেও জ্ঞান-সম্প্রযুক্ত কুণল কর্মের বিপাক ভোগ করিতে 
পারে না। এবং ছুর্গতিতে জন্ম গ্রহণ করিলে ভ্ঞান-বিপ্রযুক্ত 

মহাবিপাকরাশিও লাভ করে না। | 

* সমাপত্তি - পীচ ধ্যান-সমাপত্তি এবং মার্গেরঞ্ চারি ফল-সমাপত্তি | 

সম্যকরূপে প্রান্থিই সমাপ্তি - সম্ + আপত্তি (প্রাপ্তি )। 

শ* যাহাদের প্রতিসন্ষি-চিত্ত ছুই হেতু সম্প্রযুক্ত তাহারা ছ্বিহেতুক প্রতি- 

সদ্ধিক সেইরূপ প্রতিসন্ধি-চিন্ত অহেতুক হইলে, তাহাদিগকে অহেতুক 
প্রতিসস্ধিক বল! হয়। 



অভিধন্মার্থ- সংগ্রহ | ১২৭ 

ব্রিহেতৃক প্রতিসন্ষিকগণের মধ্যে ক্ষীণাসবগণের কুশলাকুশল 

জবধন-লাভ হয় না। সেইরূপ শৈক্ষ্য (আোতাপর, সকদাগামী, 

অনাগামী, অরহত মার্গস্থ ) এবং পুথগ.-জনের ক্ষিয়া-জবন-লাভ 
হয় না! *শৈক্ষ্যেরা দুষ্টি-সম্প্রযুক্ত বা বিচিকিংসা-সম্প্রযুক্ত-জবন 
লাভ করেন না। অনাগামী পুদগলের! প্রতিঘ' জবনও লাভ 
করেন না। আধ্যগণের * নিকট লোকোত্বর-জবন স্ব স্ব মার্গ 

ও ফলানুসারে সমুৎপন্ন হয়। 

১৪। স্মারক-গাথ' £__ অর্হতের চুয়াল্লিশ, শৈক্ষোর ছাপ্সাম্ন ; 

অবশিষ্ট পুদগলের কীথি যে চুয়ান্ন। 

এ পর্যন্ত পুদ্গল-বিভাগ । 

আআ সস 

৯৫; ভমি-ঢভদ্দ শ্বীথি-চিভ |. 

কামাবচর ভূমিতে পুর্বব বর্রিত সর্ববিধ বীথি-চিন্ত ঘথোচিত 

(ভূমি ও পুদগলানুরূপে ) উপলব্ধ হয়। 

রূপাবচর ভূমিতেও তক্রপ$ঃ শুধু প্রতিঘজবন-বাথি ও 
'তদালম্বন বঙ্দিত। অরূপাবচর ভূমিতেও তদ্রপঠ তবে প্রথম 
মার্গ-জবন-বীখি, *রূপাবচর চিতভ-বীথি, হসন-চিন্ত-বাথি ও নিয়ের 
অন্ূপ-চিত্ত বজ্জিত। | 

শ্রোতাপন্ন মার্গস্থ হইতে অর্হৎ ফলস্থ পর্যন্ত অষ্ট আর্ধ্য-পুদগল 



১২৮ অভিধর্ -সংগ্রহ 

সর্বলোকে, চক্ষু প্রভৃতি যেই যেই প্রসাদরূপের অভাব 
আছে, সেই সেই দ্বারিক বীথি-চিত্ত উৎপন্ন হয় না। অসংজ্ঞ- 
সবগণের কোন অবস্থাতেই কোন চিন্তোৎপন্তি নাই। 

৯৬ ম্মারক-গাথ! ২__ বীথি-চিন্ত কামে আশী, চতুঃযষ্টি রূপে, 
'অরূপেছত বিয়াল্লিশ, জেনো এইবদ্পে। 

এ পর্ধান্ত ভূমি-বিভাগ ॥ 

,১৭। এই প্রকারে, ছয় দ্বারিক চিত্ত-বীথি, যথাসম্ভৃত 
ভবাঙ্গ দ্বারা বিমুক্ত হইয়া, আমরণ অবিচ্ছেদে পুনঃ পুনঃ উৎপন্ন 
ও প্রবাহিত হয়। 

এ পধ্যস্ত অভিধন্মার্থ-সংগ্রহে বীথি-সংগ্রহ নামক 

চতুর্থ পরিচ্ছেদ । 



বীথি-সংগ্রহের সংক্ষেপার্থ বর্ণনা । 

প্রথম তিন পরিচ্ছেদে চিত্ত-চৈতসিকের সংগ্রহ। সম্গ্রয়োগ, 
প্রভেদ, ইত্যাদি বর্ণনায় পর, এই চতুর্থ পরিচ্ছেদে কামাবচরাদি 
ভুমি-ভেদে, দ্বিহেতুক-ত্রিহেতুক পু্দগল-ভেদে, আবর্তন-চিন্ত ও চক্ষু 
বিজ্ঞান ইত্যাদি পুর্ববব্তণ চিত্ত ও পরবন্ভাঁ চিত্তানুক্রমে চিত্ত-বীথি 
প্রদগিত হইতেছে। 

এই “বীথি” কি? এবং “চিত্ব-বীথি” বলিতেই বা! কি বুঝায়? 
“বীথি” অর্থ পথ। এবং “চিন্ত-বীথি” চিত্তের ভ্রমণ-পথ। চক্ষাদি দ্বার- 
পথে আলম্বনের স্পর্শে ভবাঙ্গ অবস্থা হইতে চিত্ত জাগ্রত হইয়া, নির্দিষ্ট 

স্থানাদির * মধ্যদিয়া নিদ্দি্ট কৃত্যাদি * সমাপনান্তেঃ পুনঃ ভবাঙ্গে 
পতিত হয়। চিন্ব-পরম্পরার , এই সমস্ত কাধ্য সম্পাদনই চিত্তের 
বীথি-ভ্রমণ, ইহাই চিন্ত-বাথি। এবংবিধ বাথিতে উৎপন্ন চিন্ত- 

পরস্পরাই “বীথি-চিত্ত”"। চিত্ত এইবূপে আলঙ্থনের স্পশে * সেই 
তবাঙ্গাবস্থা হইতে উিত হইয়া এ এ নির্দিষ্ট স্থানে, এ এ নির্দিষ্ট কৃত্য 
সমাপনান্তে পুনঃ ভবাঙ্গে পতিত হয়। এইরুপে চিত্ব-পরম্পর! 
অশ্রাস্ত ভাবে বীথি ও ভবাঙে উঠিয়া-পড়িয়! চলিয়াছে। কিন্তু চিত্ত- 

পরম্পর! ভবাঙ্গের মধ্য দিয়৷ এইরূপ ভ্রত গতিতে বীথির পর বীথি 
অতিক্রম করে যে; অলাত-চক্রের আলো-রেখার কিংবা চলচ্চিত্রের 

(১ চিত্তের চৌদ্দ প্রকার কৃত্য ও দশ প্রকার স্থান, ৯৫ তম পৃষ্ঠায় 
কৃত্য-সংগ্রহে ষ্টব্য। | 

স্স্ ১৭ 



২৩৬ অভিধর্মার্থ-সং গ্রহ 

পার্থক্যের ম্যায় এই চিত্ত-পরম্পরার/ পার্থক্য আমাদের সাধারণ জ্ঞানে 
ধরা পরে না। , সেইজন্য এই অসংখ্য চিন্ত-পরম্পরাকে একটি মাত্র চিত্ত 
বলিয়া ভীতি জন্মে। প্রতীতি জন্মে ঘে, চিত্তের একটি মাত্র 

অনুভূতি, যাহা .বাক্য দ্বারা ব্যক্ত হয় যে, “আমি আমটি "দেখতেছি", 
তাহা একটি মাত্র চিত্তের ক্রিয়া] । 

চিত্তের ঈদৃশী একটি মাত্র অনুভূতিতে, চারি শ্রেণীর সহত্র 
সহস্র বীঘির উৎপত্তি সম্বন্ধে পরে আলোচিত হইতেছে। 

এই “বীথি-চিন্ত” ও “ভবাঙ্গ” উভয়ই স্ব স্ব আলম্বন, কৃত্য ও স্বভাব 

সম্বন্ধে বিপরীত ভাবাপন্ন । এই গ্রন্থের ১০৫ তম পৃষ্ঠায়, পাঠক, ভবাঙ্গ 

সম্বন্ধে প্রাথমিক আলোচন। দেখিয়াছেন। তরঙ্গ-হীন নদী-স্রোতের 
যায় ভবাঙ্গ শীন্তভাবে প্রবহমান; কিন্তু বাত্যাঘাতে যেমন শাস্ত 
নদী-প্রবাহে তরঙ্গোচ্ছাাস হয়, তেমনি চক্ষাদ্ি দ্বার-পথে আলম্বনের 
ভভিঘাতে ভবাঙ্গ-প্রবাহে চিক্োংপত্তি হয়। নবীন আলম্বনের স্পর্শে 

ভবাঙ্গালম্বন পরিত্যাগ করিয়া, চিন্তের সেই নবীন আলম্বন গ্রহণ 

(মনন) পঠিত্-নিয়ম্। নদী-তরঙ্গের উচ্ছাস আছে, চূড়া আছে, 

পতন আছে। চিন্তরও উতৎপট্ি আছে, স্থিতি আছে, ভঙ্গ আছে। 

ভবঙ্গালম্বন পরিত্যাগ করিয়া, নবীনালম্বন মননই চিন্তের “উৎপত্তি ॥ 

সেই লব্ধ আলম্বনে চিত্তের অনিবৃত্তিই “স্থিতি” হ এবং নিবুত্ধি ব 
অস্তর্ধানই “ভঙ্গগ। কোন কোন বৌদ্ধ-দার্শনিক ( যথা স্থবির নন্দ ) 
চিত্তের পন্থিতি-ক্ষণ” অন্ধীকার করেন। কিন্তু স্থিতি বলিতে 

চিত্তের নিশ্চলাবন্থা নহে । যেমন বীথতে, তেমন ভবঙ্গাবস্থায় 

চিত্ত চির-প্রবহমান। চিত্তের উতপত্তি-ক্ষণের পর ভঙ্গাভিমুখী ক্ষণটিই 
“স্থিতি ক্ষণ” । চিত্তের “ক্ষণ” বলিতে এক নিমিষের, বা 

অন্কুলির এক তুড়ী (টুস্কি) সময়ের বছ কোটি-শত-সহত্র ভাগের 
এক ভাগ সময়। এক তুড়ী সময়ের মধ্য অনেক কোটি-শত- 

সহস্র “বেদনা” উৎপন্ন হয় বলিয়া অর্থকথায় উক্ত আছে। 
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এইরাপ এক উৎপত্ধি-ক্ষণ। এক স্থিতিতক্ষণ ও এক ভঙ্গ-ক্ষণ।- 
এই প্রকার তিন ক্ষণে এক “চিত্তক্ষণ” হয়। এই এক চিত্তক্ষণই 
এক চিন্তের আয়ু চিন্ের দ্রতশীলতার উপম! মিলে না বলিয়! সর্ব 

বুদ্ধকেও স্বীকার করিতে হইয়াছে । (ব্ুত্তর নিকাষ, একু নিপাত )। 
আধুনিক বৈচ্ছানিকেরাও বলেন £-_ “009 10861021969 ০৫ 

001)901011817698 48 100. ৪10:5280 190891019 বম9/৪-1010£0, 

2400 18 06 0109 90190000100 01 1109 90090100120, 8100. 18 

80101581006 60 0179 01891179691 01 90. 91900:020) জা10101) 

19 6109 00799-00৮ 0৫8 10011110156 ০৫ 9 22006917, 

77 21416 07 09%5210%5255. 

আচাধ্য বুদ্ধঘোষ, তাহার অথসালিনী নামক ধন্ম-সঙ্গণির 
অর্থকথায়, পঞ্চভবার-বীধি সম্বন্ধে, বহু উপম। প্রদর্শন করিয়াছেন। 

তন্মধো সর্দবাঁধক জন-প্রিয় উপমাটি এখানে গৃহীত হইল । পঞ্চত্বার- 

বীথির অনুবাদের সহিত এই উপমাটি শুধু মনোযোগ পূর্বক মিলাইয়। 

অধ্যয়ন করিলে, চিত্ত-বীধি ও বীথি-চিন্ত সম্বন্ধে মোটামুটি এক পরিষ্কার 
ধারণ। জন্মিবে। ৃ্ 

১। এক আম-বুক্ষের নীচে এক ১। চিত্তের ভবাঙ্গ অবস্থী। 

ব্যক্তি কাপড়ে মুখ ঢাকিয়া 

নিত যাইতেছে । 

২। এক দম্কা বাতাস আম গাছের ২। অতীত ভবাঙ্গ-কাল। দ্বার 

উপর দিয়া বহিয়। গেল। পথে আগত আলম্বন এক চিত্ত- 

ক্ষণের জন্য ভাবাঙ্গ-তআ্রোতের 

সহিত প্রবাহিত হুইল। 



৯৬২ 

$। তাহাতে শাখা দোলিয়। উঠিল। 

এবং একটি" আতর বৃস্ত-চযুত 
হইয়া ভূপতিত হুইল । 

পতন-্শবে লোকটি জাগিয়া 
উঠিল। 

৫ | 

৬। এবং মুখ-বস্ত্র অপসারিত 
করিয়। আম্রটি দর্শন করিল । 

৭। ত$পর ফলটি কুড়াইয়! লইল। 

৮। এবং মর্দন ব৷ পরীক্ষা করিল। 

উহা! আম্বাদোপযোগী স্থপৰক 

আত্ম বলিয়া নিপ্ধারণ করিল। 

পরিভোগ করিল। 

৪ | 

১১ 
সৃদ্ধি উপভোগ করিল। 

অভিধর্মাথ-সংগ্রহ । 

৩। ভবাঙ্গ-চললন কাল । এক চিত্ত- 

ক্ষণের জন্য ভবাঙ্গে কম্পন 

উপস্থিত হইল । 

৪। ভবাঙ্গ-উপচ্ছেদ কাল। এই 

এক চিত্ক্ষণে ভবাঙ্গ স্বীয় 

আলম্বন পরিত্যাগ করিল। 

৫। “মনস্কারের” জাগরণ কাল 

নবীন আলম্বনের দিকে “মন- 

স্কার” আবর্তন করিল ; ইহাই 

পঞ্চদ্বারাবর্তন চিত্ব। এইখানে 

বীথি-ভ্রমণ আরম্ভ হুইল। 

ইহ্1 বীথির প্রথম চিত্তক্ষণ। 

৬। চক্ষু-বিচ্ান কাল; ২য় চিত্তক্ষণ। 

৭। সম্প্রতীচ্ছ-কাল; ৩য় চিন্তক্ষণ। 

৮। সম্ভীরণ-কাল ; ৪র্থ চিত্তক্ষণ। 

৯। ব্যবস্থাপন-কাল; ৫ম চিত্তক্ষণ। 

১০ জবন-কাল; উষ্ঠ-_-১২শ চিন্তক্ষণ। 

“পরিভোগ করিয়াছি” এই ১১। ভদালম্বন-কাল ; ১৩শ--১৪শ 

চিতক্ষণ। 
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১২। পুন? নিদ্রাময় হইল । ১২। পুনঃ ভবাঙ্গ-কাল অর্থাৎ চিত্ত 

ভবাঙ্গ- ঠ ভবাজ-কৃত্যে 

ও ভবাঙ্গাবলম্বনে পুনঃ নিষু্ত 
হইল। কাহার, বলে? 
“জীবিতেক্রিয়” চৈতসিকের 

বলে। ইহাও “চিতত-নিয়ম”। 

এই উপমায় কি বুঝা গেল? বুঝা গেল যে, আলম্বনের 

কার্য প্রসাদ-রূপে স্পর্শ; আবর্তন*চিত্তের (মনস্কারের ) কাধ্য 

বিষয়াভিমুখখী ভাব $ চক্ষু-বিজ্ঞানের কাধ্য দর্শন ; সম্প্রতীচ্ছের কার্য 
আলম্বন গ্রহণ; সম্তীরণের কার্য পরীক্ষা; ব্যবস্থাপনের কার্য 

পরীক্ষান্তে আলম্বনকে কিরূপ ব্যবহার করিবে, তাহা নিদ্ধারণ ; 
জবনের কাধ্য আলম্বনের রসান্ুভব ; তদালম্মনের কার্য জবনের 

কার্যের রসান্গুভব। আলম্বনের স্পর্শে ভবাঙ্গ-চিন্ত জাগ্রত হইয়া 
উক্ত নিদ্দি্ শ্থানসমূহে নির্দিষ্ট কাধ্যাদি সম্পাদন করার নাম 
চিন্বের “বীথি-পধ্যটন” এই বীথধির জবন-স্থানেই চিত্ত সক্রিয়, 
ইহাই “কর্ধা-ভব” (১)। পঞ্চদ্বারাবর্তন ও মনোদ্বারাবর্তন অহ্তুক- 
ক্রিয়া-চিত্ত (২)। ভ্বি-পঞ্চবিজ্ঞান, সম্প্রতীচ্ছ। সম্ভীরণ ও তান্বলম্ঘন 

বিপাক প্রদানের স্থান॥ এইস্থান সমূহে এইসব চিত্ত জাগ্রত বটে, 
কিন্ত নিক্কিয় ও হেতু-বিরহিত (৩); কিন্তু তন্মধ্যে দি আলম্বন 

(১) ১২ অকুশল, ৮ মহাকুশল, ৮ মহাক্রিয়া, ১ হসিতোৎ্পাদ, এই 

২৯ প্রকার কামাবচর জবন-চিন্তই কামাবচর-কণ্। 

(২) ৩য় পৃষ্ঠার (গ) জষ্টব্া। 

(৩) %২ তম পৃষ্ঠায় এই সকল চিত্তের ঠচতসিক-সংগ্রহ দৃষ্টে ইহাদের 
মিক্ষিয়তা ও অহেতুকতার কারণ বুঝা যাইবে । 



১৩৪ অভিধর্ঘার্ঘ-সংগ্রহ। 

“অতি-মহৎ” হয় তবে তদালম্বনে, সেই বীথির ,জবনেরই আশু 

বিপাক , উৎপক্প হয়; অতি-মহৎ না হইলে উৎপন্ন হয় না; এবং 
দ্বি-পঞ্চবিজ্ঞান, সম্প্রতীচ্ছ ও সস্তীরণ-স্থানে পুর্ববজন্ম-কৃত কুশলা- 
কুশলের ' বিপাক-বিজ্ঞান উৎপন্ন হয় (৪)। 

উপরোক্ত আজ্রোপমা “'অতি-মহদালম্বন” সম্বন্ধে । 

(ক) অতি-মহদালন্বন-বীথি। এক চিত্ক্ষণ অতীতের পর 

ভবাঙ্গ চলন £-_ 

তীনদপবি সণ মজজ জজ জ জজ ত ত ভ 
|| || ||| 1) || | 1] 10 1 11 0 1] 11 01 01 

খে) মহদালম্বন-বীঘি । ছুই চিত্বক্ষণ অতীতের পর ভবাঙ্গ চলন £-- 

তাতীনদরপবিসণমজজ জজ জজ জ ভ ভ 
||| || || || 11 1 111 || 10 1 111 10 1 101 01 0 10101 

তিন চিত্তক্ষণ অতীতের পর ভবাঙ্গ-চলন £__ 

তীতীতীনদপবেসণ মজজ জজ জ জজ ভ 
1 | || 1) || 1] || 1 || 11 10 10 1 1 || 11 || 

*« (গ) পরিস্তালম্মন-বীথি। চারি চিত্বক্ষণ অতীতের পর 

,ভবাঙ্গ-চলন। এই বীথিতে চিত্ত মনোছ্ারাবর্তীনে তিন চিত্ক্ষণ 

প্রবর্তনের পর ভবাঙ্গে পতিত হয়। 

ভীতীতীতীনদ পবিসণমমমভভভ ভ 
|| || |॥ ||| 11 11 1 11 111 11 11 1 10 11 1 1 | 

(৪) ৩য় পৃষ্ঠার (ক), (খ) এবং ২৩শ--২৬শ পৃষ্ঠা ভ্রষ্টব্য। 
সঙ্ষেতাথ :-_ তী-* অতীত ভবাঙ্গ, ন-চলন, দ.্*উপচ্ছেদ, প-্” পঞ্চদ্বারাবর্তন, 

-বিস্পপঞ্চ বিজ্ঞান, স-সম্প্রতীচ্চ, ণ-সম্ভীরণ, মৃ-্মনোদ্ারাবর্তন, 
জ*্"জবন, তু. ত্দালম্বন, ভস্" ভবাঙ্গ | |॥ উৎপনতি-শ্থিতি-ভঙ্গ-কণত্রয়। 



অভিধর্মার্থ-সংগ্রহ ১৪৫ 

এইরূপে ৪, ৫, ৬) ৭) ৮ বা.৯ চিত্রক্ষণ অতীতের পর 
'ভবাঙ্গ-চলন আরম্ভ হইলে চিন্ত “মনোদ্ারাবর্তন" হইতেই ভবাঙ্গে 
পতিত হয়। এইরূপে পরিস্তালম্বন-বীঘি ছয় প্রকারে উৎপত্তির 

সম্ভাবনা আছে। তন্মধ্যে প্রথম গ্রকারই উপরে প্রদিত.হইয়াছে। 
পাঠকগণ ইহাও লক্ষ্য করিবেন যে, এই বীঘিতে চিত্ত জবনে 
পৌছে না; সুতরাং কুশলাকুশল কর্ম এই বীথি-চিত্ত দ্বার! 
গঠিত হয় না। হাল্ক! চিত্তে অমনোযোগিতার সহিত আলম্বন 

গ্রহণ, এই বীথিরই কারসাজি । 

(ঘ) অতি-পরিস্তালম্বন-বীথি। ১০-_-১৫ চিত্তক্ষণ অতীতের 

পর ভবাঞ্জ-চলন। প্রথম-বীথি £__- 

তীতীতীতীতীতীতীতীতীতীননভভভভভ 
||| ||| || 1 1 || 1 11 | || || |] 11 1 11 10 18 

৬ষ্ঠ 'বীথি £- 

তাতীতী তাতীতীতীাতীতাঁতীতীভীতীতীতীননভ 
|| || || || | 1 1 | 1 || 1 11 11 10 00 1 1 | 

এই আলম্বন বীথি-উতপাদনে অমোঘ ( অবার্থ) নহে, মাঘ । 

পঞ্চদ্বারিক আলন্বন যুগপৎ ছুই দ্বারেরই অধিকারে আগমন 

করে। রূপালম্বন যেই “ক্ষণে” চক্ষ-প্রসাদে স্পষ্ট হয়ঃ সেই “ক্ষণে” 
মনোদ্বারেও স্পষ্ট হয় এবং ভবাঞ্জ-চলনের প্রতায় হয়। ইহা! 

পঞ্চদ্বারিক বাীধির মিশ্র-মনোদ্বার-কীথি। শব্দাদি সম্বন্ধেও এই 

নিয়ম । দণ্ডাহতব ঘণ্টাধ্বনির অনুরবের হ্যায় পঞ্চছ্ারিক বাঁধি, 
আলম্বনের বিগমেও, পুনঃ পুনঃ উৎপন্ন ও প্রবাহিত হইতে থাকে। 

তাই বল! হষ্টয়াছে-_ 

“ক্ূপং পঠম-চিত্েন, 'তীতং ছুতিয-চেতসা, 

নামং ততিষ-চিত্তেন, অথং চতুণ্খ-চেতসা” | 



১৩৬ অভিধন্মার্থ সংগ্রহ । 

উক্ত গাথানুসারে প্রত্যেক চক্ষার-বীথির অনস্তরে যথাযোগ্য 
“তদনুবর্তক-মনোদ্বার-বীঘথি” ও “শুদ্ধ-মনোদ্বার-বীথি""  উৎপল্স 

হয়। অর্থাৎ সর্ববাঁদৌ এক চক্ষু বিজ্ঞান-বীঘি, তদনস্তর অতীতকে 
(সগ্ভ বিগত্ব আলম্বনকে) মনন করিয়। দ্বিতীয় তদমুবর্তক মনোছার-বীতি, 
তদনম্তর নাম-প্রজ্ঞপ্তিকে মনন করিয়া তৃতীয় “শুদ্ধ মনোদ্বার-বীথি,” 
তদনস্তর অর্থ-প্রজ্প্কে মনন করিয়া (আলম্বনের গুণাবলী সম্থগ্ধে 

ধারণাদি গঠন করিয়। ) চতুর্থ “শুদ্ধ মনোদ্বার-বীথি" উৎপন্ন হয়। 

আলম্বনকে নিশ্চিতরূপে জানিবার জন্য, প্রত্যেক পঞ্চদ্বার-বীথির সহ- 
যোগী এই তিন মনোদ্ধার-নীথি, একটির পর একটি, শত সহশ্রবার 

উৎপন্ন হয়। তাহাতে ইহার জবন-স্থানে কর্ম নবীভূত ও গঠিত হয়। 
তা বল! হয়-- “কম্মস্স কারকো নখ” । বীথিস্থ চিত্ত-পরম্পরা, 
যেমন প্রত্যেক বাঁথির পর, তেমন বীথির প্রত্যেক “স্থানে” প্রত্যেক 
চিন্তক্ষণের পর, ভবাঙ্গে পতিত হয় ও পুনরুৎপন্ন হয়। এইরূপ 
উঠা-নাম! দ্বার। চলচ্চিত্রের অভিনয় করিয়া বাথি-পরম্পরার প্রত্যেক 
বীথি, তদালম্বন-স্থানে সমাপ্ত হুয় ও ভবাঙ্গপাত হয়। পুনং উঠিয়া 
পড়িয়া বীথি-ভ্রমণ, পুনঃ ভবাঙ্গে পতন। পুনঃ ভ্রমণ, পুনঃ পতন । 

এই ভাবেই চিত্ত চলিয়াছে, এই ভাবেই কাজ করে। চিত্ত, তাহ। 

হাইলে, কত চঞ্চল! কত অনিতা! এই প্রকারেও “অনিত্যতা” ও 

“অনাত্মত।” সম্বন্ধে বিদর্শন-ভাবনা করিতে হয়। ইহা! সত্য বটে 

“ফন্দনং, চপলং চিত্তং ছুরকৃখং ছল্লিকাত্বমং? ; ইহাও সমপরিমাণে 
সত্য যে, ঈদ্বশ চিন্তকে “উজুং করোতি মেধাবী উন্ুকারো'ব তেজনং”। 

কাসাবচক্ম সতনানাক-স্ীথিশ 

পঞ্চদ্বারে যোজনা-অনুবন্ধন ব্যতীত, ছয় প্রকার মনোদ্বারিক 
কামাবচর আলম্বনের মধ্যে যে কোন একটির সাহাখ্যে উৎপক্ন 
চিহব-শীতিউট “কামাঁলচব মনোদ্ধার-বীথি”। দ্বাদশ অকুশল চিত্ত, 



অভিথর্দদার্থ-সংগ্রহ । ১৩৭ 

৮ মহাফুশল,। ৮ মহাক্রিয়া, ৮ সহেভুক মহাবিপাক, ৩ জম্তীরণ, 
১ মনোদ্ধারাবর্তন, ১ হসিতোৎপাদ চিত্ত -সর্দ্যশুন্। এই একচল্লিশ চিতই 
কামাবচর মনোদ্বার-বীথিতে উৎপন্ডিশীল চিস্ত। এখানে মঙ্গোঙ্ধার 
বলিতে “শুদ্ধ মনোত্বার” বুঝিতে হইবে ; পঞ্চ-বিজ্ঞানের দুঅনুবর্তক- 
মনোদ্ধার” নহে । | 

পঞ্চত্বারের পুর্সগৃহীত আলম্বন, কিংবা তৎসম্বন্ধীভূত আলম্বন, 
পরবর্তী সময়ে কারণ-লাভে, শুদ্ধ-মনোদ্ধারে উৎপন্ন হয়। পূর্ববপৃষ্ট 

“বোধি-দ্রম” যদি আজ স্মৃতিতে উপস্থিত হয়, কিংবা! সেই বোধি-ক্রেম 

সম্বন্ধীয় যে সমস্ত বিষয়, অন্বমান ব! স্থজন-ক্ষম! কল্পন| স্থজন 
করে, তবে ধলিতে হইবে.-এই সমস্ত বিষয় *শুদ্ধ-মনোদ্বারিক”। 

মনোদ্বারিক বাথি-চিত্তের ত্রিবিধ কৃত্য, (১) মনোছ্ধারাবর্তন, (২) জবন 

এবং (৩) তদালম্বন। আলম্বন অবিভৃত হইলে তদালম্মন-কৃত্য সাধিত 
হয় না, শুধু প্রথম ছুই কৃত্যই সাধিত হয়। 

শুন্ধমনোত্বারিক বীথির রেখাঙ্কন। 

১। বিভৃতালম্বন-বীঘি। 

ভন দম জজ জ জজ জজ জজ জজ জজ তত ত্ে 

২। অবিভৃতালম্বন-বীথি | 

ভ নদ মজ জজ জজ ন্ডজ ভ 
॥| || ॥| | 1 ॥। 11 1 ॥ 1 ॥। ॥| 

এই শুদ্ধ-মনোদ্বাক্মিক বীথিতে, মনোদ্বারাবর্তন চিন্তই “বাবস্থাপন-কৃত্য” 
সাধন করে। অর্থাৎ পঞ্চদ্বার-বীঘিতে যাহা “ব্যবস্থাপন-চিন্ত” ও 

“বাবস্থাপন-কৃত্য*, তাহাই শুদ্ধ মনোদ্ধার-বীথিতে “ম্নোদ্ধারাবর্তন- 

চিন্ত” ও “মনোদ্বারাবর্তন-কুত্য”। “পরমর্খ-দীপনী” মনোস্বারালম্বনকে 
১৮ 



১৩৮ অভিথন্দার্থ-লংগ্রহ | 

চারি শ্রেণীতে ভাগ করিয়াছেন। যথা: €১) অতি- 

বিস্ৃত, (২) বিভূত, (৩) অবিভূত, (৪) অতি-অবিভূত। এই 
চারি শ্রেণীর মধ্যে প্রথম ছুই গ্রেণীর আলম্বন ভবনে পৌছে, শেষের 
হই ' শ্রেণীর জবনে পৌছে না। অন্ঠান্ত টাকাকারগণ মনোদ্ধার- 
বীথির জবনানগ্ুগ আলম্বনকে পরিহার করিয়াছেন। 

অর্পণা-জন্যন £__মহুদগত ব। লোকোত্তর-ধ্যান-চিত্তের বনই 
অর্পধা-জবন-চিত্ত। «“একগ্গং চিত্তং আরম্মণে অগ্পেতীগতি অগ্পন। | 
চিত্ত ঘখন সম্পুর্নরূপে আলম্বনে নিমজ্জন পূর্বক অপিত হয়া 
থাকে; তখন চিত্তের অর্পণার অবস্থা । “বিতর্ক” চৈতসিক সাধারণতঃ 

চিত্রকে আঙগম্বনে নিক্ষেপ করে ; কিন্তু উহ! ধ্যানাঙ্গ-রূপে চিত্তকে 

আলম্বনে নিমচ্ছিত করিয়া রাখে। একাগ্র চিত্তের ঈদূশ আলম্বন- 

ময়তাই অর্পণ1! বা পূর্ণসমাধি (১)। আলম্বন ( প্রতিভাগ-নিমিত্ত ) 

স্থজ্পষ্টভাবে চিত্তে মুদ্রিত না হইলে অর্পণা উতপন্ন হয় না। 
এইজন্য অর্পণা-চিন্তের 'আলম্বন সর্দধদা ““বিভৃত”। অর্পণা-চিত্ত 
অতীব শান্ত ন্বমভাব, বিনীবরণ ; তদ্ধেতু ইহা তদালন্বনে-মাবন্ধ 

হইতে পারে না। জ্ঞান-বিপ্রুক্ত দ্বিহেতৃক জবন অপেক্ষাকৃত 
অস্থির স্বভাব বলিয়া, শান্ত-স্বভাব অপ্পণা-জবনের উপনিশ্রয় (কারণ ) 

হইতে পারে না; সেইজন্য জ্ঞান-সম্প্রযৃক্ত ত্রিহেতুক কামাবচর-জবনই 
অর্পণার উপনিশ্রয়। **পরিকর্ম্ন” নামক জবন-চিত্তক্ষণে শ্রদ্ধা, বাধ্য, 
স্মৃতি, একাগ্রতা ও প্রজ্ঞা--প্রত্যেকটি সমত৷ প্রাপ্ত হয়। “উপচার” 

নামধেয় জবন-চিত্তক্ষণে, চিত্ত অর্পণার সমীপচারী । “অন্লোম-ক্ষণে” 
অর্পশা-উৎপত্তির যাবতীয় প্রতিকূল অবস্থা বিদুরিত হইয়া চিত্ত 
বিশুদ্ধ, অনুকুল, উপযোগী ও অর্পণা-বহ .হঁয়। চতুর্থ জবন 

(১) ৩২ শ-- ৩৬শ পৃষ্ঠা ভষ্টব্য 
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“গোত্রভূন্ষণে” চিত্ত কামাবচর-শগোত্র বা! পৃথগ্জন-গোত্র অভিস্ঠৃত 

করিয়া, রূপারূপ' বা লোকোস্তর-গোজে আবিভূতি ছইবুর জন্য, 
তহুপযোগী আলম্বন গ্রহণ করে। ইহার অব্যবহিত পরবর্তী জবন- 
ক্ষণেই অর্পা-ধ্যান উৎপন্ন হয়। ইহাই অর্পণা-জবন। অবদি-কম্পর্ণর 
চিত্ত এই পঞ্চম জবনের পরই ভবাঙ্গে পতিত হয়। ক্ষিপ্র বা মন্দ-প্রাজ্জ 
পুদগলানুসারে অপণ্না-জবন চতুর্থ বা পঞ্চম চিত্তক্ষণে নিরদ্ধ হয়। 

. বিভিন্ন বেদনা-সহগত জবন-চিন্তের মধ্যে পরস্পর আসেবন 

€পৌনংপুনিক অভ্যাস ) হইতে পারে না, এইজন্য সৌমনস্য-জবনের 
উপনিশ্রায়ে সৌমনস্য-অর্পণা উৎপন্ন হয় এবং উপেক্ষা-জবনের উপনিশ্রায়ে 
উপেক্ষা-অর্পণাই উৎপন্ন হয়। 

শৈক্ষ্য ও পৃথগ্জনের নিকট ৩২ প্রকার সৌমনম্ত-সহ 
অর্পণ! উৎপন্ন হয়; এবং ১২ প্রকার উপেক্ষা-সহগত পা 
ধ্যানের অর্পণ! উৎপন্ন হয়। 

কিন্তু বীতরাগ অর্থতের ১৪ প্রকার অর্পণা-জবন-চিত্তের মধ্যে। 
৮টি সৌমনস্য-সহগত জ্ঞান-সম্প্রযুক্ত ক্রিয়াজবনের উপনিশ্রয়ে এবং 
৬টি উপেক্ষা-সহগত জ্ঞান-সম্প্রয়ুক্ত ক্রিয়া-জবনের উপনিশ্রয়ে উৎপর 
হয়। (১২৩ শ-_- ১২৪ শ পৃষ্ঠার পাদ-টীকা ভরষ্টবা)। 

উপচার বা লোকীয় ধ্যান-বীথির নক্স! ৷ 

ভন নদ্দম ক চা নু গো ত ভ 
|| 111 10 | | 11 11 1 1 1 

অর্পণা জবন-বীথির নক্সা! 

ভ নদ মক চা নু গো ধা ভ 
|| ৭1 1 1 [|] (1 1 (8 01] 1 1 

সন্কেতার্থ ১ ভ ..ভবাঙ্গ, ন.. ভবাজ-চলন, দ. ভবাজোপন্ছেদ, 

গ্ছ-"মনোঘারাবর্তন, "ক" পরিকণ্ধ, চা-*উপচার, 

স্থ- অন্ভুলোম, গো.” গোজত, ধ্য1”” অপ্পণা-্ধান । 
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তঙদালক্গনম-কথ। £-- কোন আলম্বন কুশলও নহে; অকুশল ও 

নহে । তবে আলম্বন ঘে মনোরম বা মনোরম বোধ হয়, তাহা! 

আলগনের গ্রাতি চিত্তের পূর্ববাজ্দিত ধারণা অস্গুসারে | এই পূর্বব-লন্ধ 

ধারণা, উপস্থিত আলম্বনের স্পর্শে, বিপাক-আকারে উৎপন্ন হয়। 
পঞ্চ-বিজ্ঞান সম্প্রতীচ্ছ, সম্ভীরণ ও তদালম্বন-স্থানের সহিতই এই 

বিপাক সন্বন্ধীভৃূত।. তবে জব্ন-স্থানে ইসা নবীভূত হয়। যেই 
আলম্বন কুশল-বিপাক উৎপন্ন করে, তাহাই ইষ্ট বা মনোরম ; 
ইচ্ছিতবা অর্থে ইষ্ট; বাঞ্ছনীয়। অনিচ্ছিতব্য অর্থে অনিষ্ট, অবাঙ্ছনীয়, 
অমনোরম ৷ বাঞ্িত হউক, ব! অবাঞ্ছিত হউক বিপাক স্বতঃই উৎপল্ন 

হয়; ইষ্ট বা অনিষ্ট আলম্বন বিপাক-চিত্তকে বঞ্চনা করিতে পারে ন1। 

দ্পণিস্থ মুখচ্ছবির উপর যেমন কাহারও কোন কর্তৃত্ব নাউ, ইহ! 

কর্্মজ মুখ-মগুলেরই প্রতীক, তেমন এই তদালম্বন-চিত্তের উপরও 

কাহারও কোন আধিপত্য নাই, __ ইহা! সেই বীধিস্থ জবনেরই 
আগ প্রতিক্রিয়া, -_ ভবাঙ্গে যেন উপচিত হইতে যাইতেছে । এবং 

অবকাশ পাইলে পঞ্চ-বিজ্ঞানাদিতে বা প্রতিসন্ধি-বিজ্ঞানাকারে পুনঃ 
ফলদান করিবে । 

€ সৌমন্স্য-সহগত চিন্তের সহিত, সৌখনন্ত বা উপেক্ষা-সহগত 
বিপাকেরই “অনন্তর-প্রত্যয়”, দৌর্সানস্থ-সহগত বিপাকের সহিত 

এই সম্বন্ধ হয় না। অর্থাৎ সৌমনস্ত-চিত্তের অবিচ্ছেদে দৌর্শ্মনন্ত- 
বিপাক উৎপন্ন হয় না। এইজন্য সৌমনন্য প্রতিসন্ধিকের (যাহার 

প্রতিসন্ধি-চিত, স্ুতরাং ভবাঙ্গ সৌমনস্য-সহগত ) কোন এক চিত্ব- 

বীথিতে যদি দৌর্মানস্ত জবন উপর হয়, তদুব সেই দৌর্্সনস্য- 
জবনের অবসানে, তদালব্বনোতপত্তির অনবকাশে, ততস্থলে এক 

চিত্তক্ষণের জন্য “উপেক্ষা-সহগত সম্ভীরণ-চিত্ত” উৎপন্ন হয় ; তশুপর 

ভবাঙ্গ-পাত হয়। ইঈদৃশ উপেক্ষা-সম্ভীরপকে “আগক্তক-ভবাঙ্গ” 
বলা হয়। 
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তদালদ্বন-স্থান ভু চিত্তক্ষলিক। ছুট চিগুক্াণেকর অবকাশ 

না হইলে, তদালন্বনচিষ্তোৎপতি ব্যতীত, জবন- ছাদ হইতেই 
ভবাক্-পাত হয়। 

কামাঁবচর চিত্তের অতিমহদালম্বনের প্রত্যয়ে, কামাধচর-চিত 
বীথিতে তদালম্বনোৎপত্তি সম্ভব । অর্পণা-চিত্ব-বীথি বিনীবরণ বলিয়া, 

মহদগত ও লোকোসত্বরের আলম্বন “অতি-মহত” বা “বিভূত” হইলেও 
তথায়, তদালম্বন-বিপাক-চিত্ত উৎপন্ন হয় ন1। 

জান্মন-ক্ষথণ ৪-- এই গ্রন্থের ৩৬ শ পৃষ্ঠার পাদ-টীকায় 

এবং ১*৫ তম পৃষ্ঠায় জবন সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচিত হইয়াছে। 
“জবন” শব্দের ধাত্বার্থ হারা “বেগ,” “গমন” বুঝাইলেও দাশনিক 
অর্থে ইহা চিন্তের বেগ, চিত্তের গমনই বুঝায়। আলম্বনে 

চিত্তের গমন অর্থ সক্রিয় ভাবে চিত্তের আলম্বন উপলন্ধি। 
“যে গত্যথ। তে বুদ্ধাখ”। সম্প্রতীচ্ছ-চি নিক্ক্রিয় ভাবে আলম্বন 

গ্রহণ করে, -- ইহা! ম্বাধীনতা-হীন, শ্রোত-বাহিত কাষ্ঠ খণ্ডের 
চ্ঠায় ; ইহা ভাগ্য, অনৃষ্ঠ । কিন্তু জবন-চিশ আলম্বনকে সক্ত্রিয়ভাবে 
( অশনি বেগে ) গ্রহণ করে, জানে ও ব্যবহ্থার 'করে। ইহা স্বাধীন, ইহা 

পুরুঘকার ; এবং কুম্তীরের ম্যায় অন্থকৃল-প্রতিকূল শভ্রোতে চলন-ক্ষম। 

এই জবন-স্থানে চিত্ত স্বাভাবিক অবস্থায় ৭ চিতক্ষণ আলম্বন 
উপলন্ধি করে। প্রথম জবন আসেবনের (অভ্যাসের ) অভাবে 

ছুর্বল; দ্বিতীয় জবন নিজ শক্তি ও প্রথম জবন হুইতে প্রাপ্ত 

শক্তি-সংঘোগেঃ প্রথম জবন হইতে বলবত্তর। সেইরূপ তৃতীয় 
জবন ছিতীয় হুইভে, এবং চতুর্থ, তৃতীয় হইতে বলবন্বর। ৫ম, 
৬ষ্ঠ, ৭ম জবন পতনোন্মুখ বলিয়। ক্রমশঃ ছ্র্বলতর । প্রথম জবলের 

বিপাক মেই জন্মেই ফলে; ফলিরার অবকাশ না পাইলে উচ্া! 
ক্ষীণ-বীজ হইয়া যায়। সপ্তম জবন পতনোন্দুখ হইলেও প্রথম জবন 
হইতে বলবন্তর। এইজন্য ইহার বিপাক পরবর্তী জন্মে ফলে; 
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জেই জন্মে কলিবার অনবকাশে ক্ষীণ-বীজ হইয়া যায় । মধ্যের পাচ 

জবনের ফলনোপযোগী শক্তি বু শত সহত্্র জীবন/__ নির্বধাণ না 
পাওয়া পর্যাস্ত, সপ্ভীবিত থাকে। তবে ইতিমধো বিপরীত বা 

অনুকূল রুর্ম দ্বারা সঞ্চিত বিপাককে পরিবর্তন অর্থাঃ ত্রাসবর্ধন 

কর! যায়। অন্য আকারে বলিতে গেলে এক স্বভাবের জবন (কর্ম ) 

যতই নুগঠিত হইতে থাকেঃ বিপরীত স্বভাবের বিপাক-শক্তি 

ততই ত্রাস পাইতে থাকে । ইহা না হইলে জীবের উন্নতি ও 

মুক্তি অসম্ভব হইত। জবনে জবনে ষে শক্তি-সঞ্চারণ, তাহা 
“আসেবন-প্রত্যয়” । আসেবন-প্রতায় কার্শে কর্মে প্রতায় এবং শুধু জবন- 

গ্থানে সম্পাদিত হয়। কুশল.শক্তি কুশল-জবনই গ্রহণ করিতে পারে, 

অকুশল ভবন তাহা পারে না। এইজন্য সৌমনস্য-জবন সৌমনসা- 

অপণপার, উপেক্ষ।-জবন উপেক্ষা-অপরণার উৎপত্তির সহায়। “জবন” 
সম্বন্ধে অন্য যয কথা অন্থুবাদে বিশদ । 

পুদগল-০ভভঢদ ন্বীথি-কথ। ৪-_ দ্বিহেতুক ও ত্রিহেতুক- 

চিন্ত সম্বন্ধে ৩১ শ পৃষ্ঠা, এবং অহেতুক-প্রতিসন্ধি সম্বন্ধে ২৬ শ-__- ২৭ শ 

পৃষ্ঠা দ্রষ্টবা। অর্থকারেরা বলেন দ্বিহেতুক ও অহেতুক প্রতিসন্ধি-চিত্বের 
স্বভাব “বিপাকাবরণ”। অমোহ বা প্রচ্ছাতেতৃর অভাবেই ইহা ঘটে । 
এইজন্য যাহাদের প্রতিসন্ধি-চি্ত দ্বিহেতুক বা অহেতুক, তাহারা 
অপরা-জবন বা মহদগত-বীথি উৎপাদন করিতে পারে না, লোকোত্তর ত 
দূরের কথা। ক্রিয়া-জবন শুধু অর্হতের চিন্ত। ৩০ শ-_-৪০শ, ৪৪ শ পৃষ্ঠা 
দ্রষ্টব্য । শুধু ইহা নহে; ঈদৃশ প্রতিসন্ধিক, যদি কাম-স্থগতিতে 
জম্ম-গ্রহণ করে; তবে জ্ঞান-সম্প্রযুক্ত কুশল কর্মের বিপাক এবং 
হুর্গতিতে জন্মিলে জ্ঞান-নিপ্রযুক্ত মহাবিপাকও ভোগ করিতে পারে না। 

ইছা। ঠিক ঘেন.উদরাময় গ্রস্ত ধনীর লব্ধ-ন্ুভোজ্য উপভোগে অক্ষমত!। 
ধনীর আরোগ্য-চেষ্ট! কর্তব্য ; কুশলার্বীর কুশল-কর্্নীকে উৎকৃষ্ট চিন 
করিবাৰ *চেষ্টা ততোখিক কর্তব্য । 
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অহ্গততন্ম ৪৪ শ্বীথি-চিত্ত &- ২৩ কামাবচর বিপাক, 
২৯ ক্রিয়াচিন্ত, ১ অরহত্ব ফল-চিত্ত। : 

সপ্ত ইশত্ক্ষ্যন্ম ৫৬ ীধি-চিতত &_ ৪ 'ৃষ্টি-সম্প্রযুক্ত ও 

১ বিচিকিৎসা-সম্প্রযুক্ত-চিন্ত বঙ্জিত ৭ অকুশল-চিত্ত, ২১ কুশল-চিন্ত, 

২৩ বিপাক. ৩ ফল-চিত্ব, ২ আবর্তন-চিত্ত । কিন্তু বিশেষত্ব এই 

যে, স্রোতাপন্ন ও সকৃদাগামী . প্রত্যেকের ৫১ এবং অনাগামীর 

৪৯ বীথি-চিন্ত উৎপন্ন হয়। প্রাগুক্ত ৫৬ প্রকার বীথি-চিত্ত হইতে 

৩ মার্গের কুশল ও ২ ফল-চিন্ত বাদ যায়! শ্রোতাপন্নের ৫১ বীথি- 

চিত্ত উৎপন্ন হয়। এবং ২ প্রতিঘ, ২ মার্গ-কুশল ও ১ অনাগামী 

ফল-চিভ বাদ যাইয়া সকুদাগামীর ৫১ বীথি উৎপন্ন হয়। ৬ অকুশল 

€ উদ্ধত-চিন্ত বাতীত) ও ১ অরহত্ব-কুশল বাদ যাইয়া অনাগামীর 
৪৯ বীথি উগুপন্ন হয়। 

অবণিষ্ট পুথগ্জনেব ১৭ লোকীয় কুশল, ১২ অকুশল, 
২৩ কাম বিপাক, ১ আবর্তন, সর্দনশুদ্ধ ৫৪ বীথি-চিন্ত' উৎপন্ন হয়। 

ভমি-০ভতদ শ্বীথি-কথণ ৪-- ১১ প্রকার কামভূমির 
সত্বগণের নিকট চক্ষ-শ্রোত্রাদি ছয় দ্বার বিছ্ামান। সেইজন্য তাহাদের 

নিকট ছয়-দ্বারিক বীথি-চিত্ত উৎপন্ন হয়। শুধু ৯ প্রকার »মহদগত 

বিপাক উৎপন্ন হয় না। এইজন্য কাম-ভূমিতে কীথি-চিত্তের 

সংখ্যা আশী। , 

১৬ প্রকার বূপ-ভূমির মধ্যে “অসংন্ঞ-সত্ব-ভূমি” বাদ যাইয়।, 
বাকী ১৫ প্রকার রূপভমিতে আণ-জিহ্বা-কায়দবারিক বীথি-চিত্ত 

উৎপন্ন হয় না। অধিকন্ত প্রতিঘ-জবন ও তদালম্বনও উৎপন্ন 
হয় না। এইট ভূমিতে ৬৪ প্রকার বাীথি-চিত্ত উৎপন্ন হয় £-_ 

৮ লোভ-চিত্ব, ২ মোহ-চিন্ত, ২ চক্ষু-বিজ্ভান,। ২ শ্োত্র-বিজ্ঞান, 
২ সম্প্রতীচ্ছ, ৩ সম্ভীরণ, ৩ অহেতৃক-ক্কিয়া, ৮ মহাকুশল,। ৮ যহাক্রিয়া, 

৯ মহদগ্ত কুশল, ৯ মহদগতক্রিয়া এআবং ৮ লোঁকোত্তর। 



১৪৪ 'অভিহর্্দার্থ আংগ্রহ। 

অরূপ ভূমিতে পঞ্চ-প্রসাদরূপ নাই ॥ হজ্জন্য দবিপঞ্চ-বিজ্ঞান, 
মনোধাতুত্মিক, সম্ভীরণজ্য় এই ধোল পঞ্চ9ারিক বীথি-টিস্ত উত্পল্ন 

হইতে পারে না'। কাম-ভূমিতেও জন্মান্ধের চগ্ষু-বিজ্ঞান, বধিরের 

আোত্র-বিজ্ঞান উৎপক্প হয় না। উক্ত ১৩ বীঘি-চি্ র্যতীত 

২ প্রতিথ-জবন, ৮ মহাবিপাক, ১ আ্রোতাপভি-মার্গ-চিত্ত, ১৫ রূপাবচর 

চিত্ত, ১ হুসন চিত্ত, ৪ অরূপ বিপাকও উৎপর হয় না। সর্বমোট 
৪৭ চিত্ত উৎপন্ন হয় না,---৪২ বীথি-চিত্ত উতপল্স হয় ১--৮ লোভ-মুলক, 

২ মোহ-যূলক, ১ মনোদ্বারাবর্তন,। ৮ মহাকুশল, ৮ মহাক্রিয়াঃ 
৪ অরূপ-কুশল, ৪ অরূপ-ক্রিয়া, স্রোতাপত্তি-মার্গ-চিত্ত বজ্জিত 
৭ লোকোন্তর। আকাশানস্তায়তন ভূমিতেই এই ৪২ বীথি-চিন্ত 

সমন্তই উংপল্প হয়। কিন্তু বিজ্ঞানানস্তায়তন ভূমিতে এই ৪২ 

বীথি-চিত্ত হইতে আকাশানন্তায়তনের ১ কুশল ও ১ ক্র্িয়া-চিত্ত 
বাদ যাইয়া! বাকী ৪০ বাথি-চিত্ত উতপক্ন হয়। এই প্রকারে পূর্বব 
পূর্ব আয়তনের কুশল ও ক্রিয়া-চিত্ত বাদ যাইয়! আকিঞ্চনায়তন- 

ভূমিতে ৩৮ এবং নৈবসংজ্ঞানানংস্ঞায়তন ভূমিতে ৩৬ বাঁখি-চিত্ত 

উৎপর় হুয়। 

"কোন এক ভবে প্রতিসন্ধির পরই সেক প্রতিসন্ধি-চিন্ত 

১৫ বা ১৬ চিত্ত-ক্ষণ ভবাঙ্গাবস্থায় থাকে । তদনম্তর “ভব-নিকন্তি” 

নামক পোভ-জবন-চিত্ত মনোদ্ধীর-বীথিতে উৎপৃল্পে হইয়া, এই 
নবীন জন্মকে অভিনন্দন করে ও পুনঃ ভবাঙ্গে পতিত হয়। 
ইহাই এই নবীন ভবের প্রথম বাথি। [নিকস্তি অর্থ ্ননিদ- 

রাগ-লহুগতা” তৃষ্া। ইহার সংস্কৃত প্রতিশব্দ “নিকাস্তি” ]। 
এই (প্রথম বীথি হইতে আরম্ভ করিয়া ছয়ছ্বারিক চিন্ত-বীথি, ভূমি, 

পুদগল, দ্বার ও আলম্বন অগ্রসারে উৎপত্তির অনুরূপে, আমরণ; 
শুধু ভবাঙ্গ দ্বারা পুনঃ পুনঃ খণ্ডিত হইব, নিরস্ত্র প্রবন্তিত হ্স। 
বীথির সহিত ভবা্ষের এবং ভবাঙের সন্থিত বীখির “অনন্তর প্রত্যয়” । 
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এবং বাথিস্থ চিত্ত-পরম্পরার মধ্যেও পরস্পর “জনস্তর-প্রত্যয়* সম্বন্ধ । 
সুতরাং সেই অবিদিত আদি হইতে স্ব বিশেষের যে চিত্ত-বীথি ও 
ভবাঙ্গ, ভবাঙ্গ ও চিন্ত-বীথি অবিচ্ছেদে উঠিয়। পড়িয়া 'নবীভৃত সুতরাং 
পরিবত্তিত হুইতে হইতে প্রবাহিত হইতেছে, তাহা শুধু অর্তের চ্যুতি- 
চিত্তেই চিরতরে নিরোধ প্রাপ্ত হয়_এই উঠা-নামার নির্বধাণ হয়। 
এই তত্ব সর্বশঃ জ্ঞান-গোচির করিবার সৌভাগ্য হইলে, “শাশ্বত-উচ্ছেদ- 
আত্মবাদ-সৎকায়” প্রভৃতি যাবতীয় মিথ্যারৃষ্টি প্রহীণ হুইয়। মায়। 
ষ্টি-বিচিকিৎসার শ্মশানই লোকোত্তরের সিংহ-ঘ্বার। 

বীথি-সংগ্রহের সংক্ষেপার্থ বর্ণনা সমাপ্ত । 

বীথি-সংগ্রহের অনুশীলনী । 
১। বীথি-চিত্ত ও ভবাঙ্গে পার্থক্য কি? পঞ্চছার-বীথির খাস স্থান ও কৃত্য 

কি কি? বীখির সক্রিয় ও নিক্ষিয় স্থান ও কৃতা প্রদর্শন কর। 

“জবন” বলিতে কি বুঝিয়াছ ? “জবন” সম্বন্ধে যাহ! যাহ! জান সব বল। 

ছ্বিহেতুক গ্রতিসদ্ধিকের অর্পণা-জবন উৎপর হয় ন। কেন? লোকৌত্তর ও 

মহদগত বীথির জবন সম্বন্ধে কি জান, সবিষ্তার বর্ণন কর। 

৩। পঞ্চ-ঘ্বারিক ও মনোখরিক আলম্বনের শ্রেণীভাগ বর্ন কর। প্রত্যেক 

প্রকার আলম্বনের সহিত তৎসম্পকিত বীথি বুঝাইয়৷ বল। 
৪। আগন্তক ভবাঙ্গ ও মূল-ভবাঙ্গ সন্বদ্ধেকি জান? সৌমনস্ত প্রতিসদ্ধিকের 

দৌর্নম্ত-জবনাবসানে তদালম্বন উৎপত্তির সম্ভাবনা না থাকিলে, চিত্ত 
সোজান্থজি মূলন্বাঙ্গে পতিত হইতে পারে কি? উত্তরের কারণ বল। 

৫ | পুদগল ও ভূমিভেদে বীথি-চিত্ত নির্ণয় কর বীথি-চিত্ের নিরোধ কিরূপে ও 
কখন হয়? বীথি-চিত্ত চতুরার্ধ্য সত্যের কোন্ সত্যের অন্তত? 

রজত ঠক 

হ 

সস ১৪১ 



পঞ্চম পরিচ্ছেদ । 

হীথি-স্ুক্ত চিত্ত-সংগ্রহ ৷ 

১। স্থুচনা-গাথ! £-- প্রবর্তন উদীরিত বীথি-চিন্তাকারে ) 
এবে কৃহি যত সব সন্ধির ব্যাপারে । 

২। বীঘি-মুক্ত চিন্ত-সংগ্রহের আলোচ্য বিষয় চতুবিবধ। তাহাদের 

প্রত্যেকের আবার চারিটি করিয়া! উপশ্রেণী আছে *-- 

(১) চতুর্বিবধ ভূমি; (২) চতুর্ধিবধ প্রতিসন্ধি ; (৩) চতুবিবধ 

কন্ম) (৪) চতুধিবিধ মরণোতৎপত্তি । 

চতুধিবধ ভূমি। 

(ক) অপায়-ভূমি ; (খে) কাম-্ুগতি 'ভূমি; গে) রূপাবচর 

ভূমি; (ঘ) অরূপাবচর ভূমি । 

কে) অপায়-ভুমি * পুনরপি চতুর্ধা £- (৫১) নিরয়-লোক 

(২) তিথ্যকৃ-যোনি ; (৩) প্রেত-বিষয় $ (৪) অন্ুর-কায়। 

বি পুণা জনিত “অয়” বা সখ অপগতার্থে “অপায় ;” নির্গতার্থে “নিরয়”। 

পাপবান সবের উৎপত্তি-স্থান বলিয়া ইহার! “অপায়-ভূমি”। যাহাদের মেরুদণ্ড 

সোছ! উন্ধমূ্ী নহে, তিথ্যক্ ভাবে পৃথিবীর সহিত সমান্তরাল, তাছারই “তিরধ্যকৃ- 
জাতি,”-- পণু-পক্ষী ও জলচরাদি। অনুক্ষণ ক্ষুৎ-পিপাসায় পীড়িত তৃতীয় প্রকার 

আপায়িক সত্ব "প্রেত । ' স্বর-গুণ-বিরহিত আপায়িক সন্ই অন্থর ; ইহার! 
বছ শ্রেণীতে বিভক্ত । অর্থকারেরাও বলেন যে, নিরয়লোকের ভৌগপিক অবস্থান 
আছে; ঘোল শ্রেধীর নিরম়-বাসী অষ্ট মহানিরয়ে বাস করে । কিন্ত শেযোক 

আপায়িক সত্বত্রয়ের নির্দিষ্ট কোন ভূমি বা লোক নাই। এইজন্ত “যোনি*, 
বিষয়”? “কায়” শষ যোগে, জাতি, উৎপত্তিস্থান ও সমূহ ব1 শ্রেণীভেদে 
তাহার! উক্ত হইস্কাছে 
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খে) কাম-ম্থগতি ভূমির সপ্ত স্তর ৬ £-- (১) আন্ুত্য-লোক ; 

(২) চাতুর্মহ।রাজিক দেবলোক ; (৩) আয়স্ত্রিংশ দেবলোক ; (8) যাম 
দেবলোক ; (৫) তুধষিত দেৰবলোক ; (৬) নিশ্মাণ-রতি দেঁবলোক ; 

(৭) পর-নিম্মিত-বশবর্তী দেবলোক। পূর্বেরবা্ত চারি অপায়-ভূমি 
সহ একুণে এই একাদশ কামাবচর-ভুমি পরিগণিত। 

* (১) চক্রবাপস্থ সর্বববিধ সত্ব হঈতে সর্বাপিক মনন-শক্তি সম্পন্ন ও 

যুক্তিবাদ্দী সত্বই মন্গম্ত। মানব-চিন্তা ব্যতীত অন্য সত্বের চিন্তা “চতুরাধ্য- 

সত্য” মনন করিতে পারে না। কারণ অপায়বাসীর। মহাছঃখে নিমগ্ন, তাই 
ছুখ নিরোধোপায় চিন্তা করিবার শক্তি ও অবসর তাহাদের নাই। তাহার! 
ছুঃখ ভোগ করে, কিন্তু উহার কারণাদি বুঝে ন৷ | ব্বপার্ূপ সত্গণের জীবনে 

স্থখের ভাগ অত্যান্ত বেশী। এন্সহ্য তাহার| ছুঃখ-মুক্তির আবশ্বাকত! বুঝেন না । 

পক্ষান্তরে, মন্ুস্বে স্থখ-ছুঃখ উভয়ের সম-অনুভৃতি, তজ্জন্য ছুঃখ-মুক্তির পথ 

মননমীলই আবিষ্কার করে। মছ্ুত্য যেমন রূপান্গপ ও লোকোত্র-চিত্ত নিজ 

চিত্তে উৎপন্ন করিতে পারে, তেমন চতুর্বিধ আপায়িক সন্ব্বের হীন অবস্থ। 

প্রদ্শনেও অপটু নহে। অন্তান্থ ত্মি স্থকর্ম-ছুফশ্মের ফল ভোগের স্থান। 

মনুগ্ত-লোক কশ্ম-সম্পাদনেরও স্থান । এইজন্ মনুত্য-জঙ্ম দেব-জন্ম হইতেও ছুল্পভি। 

(২) চাতুর্মহারাজিক দেবগণের মধ্যে 

“পুরতিমেন ধতরট্ঠো, দকথিণেন বিরূল্হকে৷ 

পচ্ছিমেন বিরূপকৃখে, কুবেরে| উত্তরং দিসং। 

চত্ারো৷ তে মহারাজা লোক-পাল! যসস্সিনো”। 

(৩) শক্র, প্রঙ্গাপতি, বরুণ, ঈশান প্রভৃতি ৩৩ জন সহ পুণ্যকারী দেবতার 
বাপভূমিই ত্রিশ দেবলোক। (৫) তুষিতের দেবগণ বিপুল পরিমাণে নিজ 
নিজ প্রী-সম্পত্তিত্বারূ নিত্য :ঘ্ব্ট তুষ্ট চিন্তে বাস করেন। (৪) মহৈশ্বধধ্যশালী 

দেবকুলের নামই যাম। ম্ৃত্যুরাক্স বম হইতে ইহারা পৃথক দেবতা । (৬) নিজ 
নিজ ভোগ-সম্পত্তি নিশ্দাণে রতি আছে বলিয়া ইহারা নিশ্মাণ-রতি। 
(৭) পরনিশ্মিত-ভোগ-সম্পত্তি আত্ম-বশবর্ডী করিতে পারেন বলিয়া ইকাদের 
নাম পরনিশ্মিত-বশবর্তী। ৰ 2 
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(গ) রূপাবচর ভুমির ১৬ প্রকার স্তর * :-_ 

প্রথম ধ্যান-ভুমি-_ (১) অন্ষ-পীরিষদ, (২) ্রন্ব-পুরোহিত, 

(৩) মহাব্রব! দ্বিতীয় ধ্যান-ভূমিত- (৪) পরিস্তাভ, ৫৫) অপ্রমাণাভ, 

(৬) আভন্বর। তৃতীয় ধান-ভূমি_ (৭) পরিস্ত-শুভ, (৮) অপ্রমাণ- 

শুভ, (৯) শুভাকীর্ণ। চত্থ ধ্যান-ভুমি”_- ৫১০) বৃহত্-ফল, 

(১১) অসংজ্ঞ-সন্ত ; এবং শুন্ধাবাস ভুমির (২) অবৃহাঃ) (১৩) অতপর, 

(১৪) স্তুদর্শন) (১৫) সুদর্শী ও (১৬) অকনিষ্ঠ। 

(ঘ) অন্ূপাবচর ভূমির চারি স্তর £_ 

(১) আকাশানম্তায়তন ; (২) বিজ্ছানানস্তায়তন ; (১) আকিঞ্চ- 
নায়তন ) (৪) নৈবসংজ্ঞা-নাসংজ্ঞায়তন । 

* ধ্যানাদি উত্তম গুণাবলী ধীহাতে বৃহৎ অর্থাৎ মহদবস্থা প্রাপ্ত 
হইয়াছে, বৃদ্ধি বৈপুল্য প্রাপ্ত হইয়াছে, তিনিই ক্রদ্ষ।। মহাব্রদ্জার সভাসদ -- 
ব্রন্ম-পারিষদ ; “মহা” শকটি উহা । মহাব্রক্জার পুরোভাহগ স্থিত বলিয়! ব্রহ্ম- 

পুরোহিত ৷ মহাব্রক্ষা বহু সহঙ্র একচারী ব্রহ্মা । “মহা” এখানে সংখ্যাবাচক ; 
বছ। দেহাভ। সসীম বলিয়া পরিভাভ।; অসীম বিধায় অপ্রমাণাভ; এবং 
বিচ্ছুরিত* হয় বলিয়াই আভন্বর। শ্তভ-ঘনীভূত ও অচল রশ্মিপুী। তদ্ধারা 
আকীর্ণ শুভাকীর্ণ ; পাঠান্তরে শুভ-রুৎন্ন। উপেক্ষা-ধ্যান-বলে উৎপত্তি হেতু 
ভাহারা অভিবন্ধিত বিপুল পুণ্য-ফশের অধিকারী, তাই তীহার। "বৃহং-ফল”। 
সংজ্ঞ।-বিরাগনভাবনা হেতু উৎপন্ন রূপ-সত্বই অসংজ্ঞ-সব। কামরাগ ও 

প্রতিধাঙ্ছশয়ের অপনোদনে শুদ্ধমনা অনাগামী ও অর্হতের বাসভূমিই "গুদ্ধাবাস- 
ভূমি”। এই শ্তদ্ধাবাসের প্রথম তলবাসীরা অল্লকালের মধো ব্বস্থান পরিত্যাগ 

করেন না বলিয়৷ অবুহাঃ। ঘ্বিতীয় তন্সবাসীরা কোন চিত্ত-পরিদাহ দ্বারা 
তগ্ত হুন না বলিয়া অতপ্ত। পরিশুদ্ধ প্রজ্ঞা-চক্ষুসম্পন্প হেতু কুষ্ঠ্ূপে দর্শন 
করেন বলিয়! তৃতীয় তলবাসীরা হ্থদর্শন। এবং হুষ্ঠুতররূপে দর্শন হেতু 
তৎপরবর্তী তলবাসীর। সথদর্শী। অন্য কোন ভূমির কনিষ্ঠ নহেন বলিয়া 

পঞ্চম তলবাসীরা অবনিষ্ঠ। ইহারাও অনিত্যা-ধন্মাধীন। 
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৩। ম্মারকণগাথ! £--বঞ্চিত পৃথগ্জন শুদ্ধাবাস-ভুূমি। 

সেইরূপ শ্রোতাপন্ন, সকৃৎ-আগামী | 
অসংজ্জ্, অপায়-ভমি. আধ্য-অবিষয় ; 

বাকী ভুমি আর্ধ্যানাধধ্য সর্ব-লন্ধ হয়। 

এ পধ্যন্ত ভূমি চতুষ্টঘ। 

৪1) চতুল্িখ প্রভিসন্দি ? 

চতুধিবধ প্রতিসদ্ধি £₹_ (১) অপায়-প্রতিসন্ধি; (২) কাম- 

স্ুগতি-প্রতিসন্ধি; ৩) রূপাবচর প্রতিসন্ষি ; (৭) অরূপাবচর- 

প্রতিসন্ধি ৷ 

তন্মধ্যে কাম-লোক-প্রতিসন্ধি £-- “উপেক্ষা-সহগত সম্ভীরণ” * 

নামক অতীতের অকুশল বিপাক অপায়-ভূমিতে,  প্রতিসন্ধি-ক্ষণে, 
প্রতিসন্ধি গ্রহণ করে; তৎপর ভবাঙ্গ ; এবং পধ্যনসানে চ্যুতি-চিত্ত 

হইয়া ছিন্ন হয়। ইহাই এক প্রকার অপায়-প্রতিসন্ধি | 

কিন্ত “উপেক্ষা-সহগত সম্ভীরণ' শ' নামক অতীতের 'কুশল- 
বিপাক, কাম-নথগতিতে, জন্মান্ধ'দি মনুষ্যগণের ও ভ্ম্যাশ্রিত নিম্ন 

শ্রেণীর অস্ুুরাদির প্রতিসন্ধি, ভবাঙ্গ ও চ্যুতির আকারে প্রবন্তিত হয়। 

অষ্টবিধ মহাবিপাক” ধু সর্বাবস্থায়, কাম-স্থুগতিতে প্রতিসন্ধি, 
ভবাঞঙ্গ ও চ্যুতির আকারে প্রবর্তিত হয়। এই নয় প্রকার কাম- 

সুগতি প্রতিসন্ধষিঞ উক্ত অপায়-প্রতিসন্ধি সহ দশবিধ কামাবচর- 
প্রতিসন্ধি বলিয়৷ পরিগণিত । 

* ওয় পৃষ্ঠার ৭ম চিত্ত; ৭ এ ১৫ শচিত্ত; % ৪থ পৃষ্ঠার ৯ম--১৬শ চিত্ত। 
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কামাবচর সত্বের আয়ূগ্ধাল £-. 

চারি অপায়স্থ সন্বের, এবং মন্ুত্তের ও বি-নিপাতিক অস্থুরের 

আয়ুক্ষালের কোন নির্দষ্ নিয়ম নাই .&। 

চাতুর্মহারাজিক দেবগণের আয়ুর পরিমাণ দিব্য-লোকের 

গণন-রীতি অনুসারে ৫*০ বৎসর) কিন্তু মানুষের বর্-গণনায় 

৯০১০০১০০০ নব্বই লক্ষ বৎসর ণ'। উহার. চতুুণ ত্রয়স্ত্িংশের; 
তাহার চতুণ্চণ যামের ; তাহার চতুুণ তুষিতের ; তাহার চতু গুণ 
নির্মাণ-রতির ) তাহার চতুঁগুণ পরনির্শিতবশবস্তার আয়ুক্ধাল। 

৫। স্মারক-গাথা ২ নয়শ'একুশ কোটি ছ'নিযুত্ত বর্ষ, - 
এই পরবশবর্ত-দেব-আয়ুংশীর্ষ ৷ 

৬1 ক্পাজপন্প্রাতিসক্ি 7 

জূপাবর প্রতিসন্ধি £-_- প্রথম ধ্যানের বিপাক, প্রথম ধান- 

ভূমিতে, প্রতিসন্ধি, ভবাঙ্গ ও চ্যুতির আকারে প্রবর্তিত হয়। 

তদ্রুপ দ্বিতীয় ধ্যানের বিপাক এবং তৃতীয় ধ্যানের বিপাক দ্বিতীয়- 

* অপারস্থ সন্তগপের আয়ু কর্মা্ছসারে হইয়! থাকে। যেই কর্ম বলে 

জন্ম হয়, যাবৎ সেই কর্শাবল ক্ষয় না হয়, তাবৎ তথ্যয় ছুর্গতি ভোগ করে। 

অন্থর সম্বন্ধে৪ও তদ্রপ; কেহ সপ্তাহ কাল, কেহ কল্প পধ্যন্ত তথায় বাস 

করে। মনুষ্য সম্বদ্ধেও এই নিয়ম । কিন্ত মানুষের মধ্যে ধিনি দীর্ঘ-জীবি 

তিনি শতবর্ধ বা ততোধিক কাল বাচিতে পারেন, কিছুতেই ছুই শত বর্ষ 
বাচিতে * দেখা হায় না। ৭ মঙ্ুত্য লোকের ইরিনা চাহারারাপিক 

দেব লোকের একফিন। ৃ্ 
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ধ্যান-ভুমিতে,-_চতুর্থ ধ্যানের বিপাক তৃতীয় ধ্যান-ভুমিতে,--পঞ্চম 

ধ্যানের বিপাক চতুর্থ ধ্যান-ভূমিতে-- প্রতিসন্ধি, ভ্বাঙ্গ "গ চ্যুতির 
আকারে প্রবর্তিত হয়। 

কিন্তু অসংজ্ঞ সত্বগণের শুধু রূপের (শরীরের ) প্রতিসন্ধি 
হয়। তদ্রপ তারপরেও অর্থাং প্রবর্তনকালে এবং চ্যুতির সময়ও 
শুধু রূপই প্রবস্তিত ও নিরুদ্ধ হয়। 

ইহাই বূপাবচরের ছয় প্রকার গ্রতিসন্ধি। 

এসএ সে 

রূপ-সত্বের আয়ুফষাল। 

এই--ব্রন্ম-পারিষদের আয়ুফ্ধাল এক কল্পের * তৃতীয়াংশ । 
ত্রন্ম-পুরোহিতের অর্ধ-কল্প:; মহাব্রক্মার এক কল্প। পরিস্তাভের 
ছই কল্প; অপ্রমাণাভের চারি কল্প; আতম্বরের অষ্ট কল্প; পরিত্ব- 
শুভের ষোল কল্প; অপ্রমাণ-শুভের বত্রিশ কল্প; শুভাকীর্ণের 

চৌবট্টি কল্প; বৃহৎ-ফলের এবং অসংজ্জসবগণের পাঁচ শত কল্প। 

অবৃহার আয়ুদ্ধাল এক সহস্র কল্প; অতপ্তের ছুই সহশ্র 
কল্প; স্ুদর্শনের চারি সহস্র কল্প; নুদর্শার আট সহশ্র কল্গ ; এবং 

অকনিষ্ঠের ষোল সহম্র কল্ন। 

* ক্ূপ-লোকে কোন ক্ুর্ধ্য নাই বলিয়া দিবা রাত্র ভেদও নাই। 

তত্রস্থ দেবগণের আমু কল্প দ্বারা পরিমিত হয়। বল্প আবার শরীরের 

পরিমাপের উপর নির্ভর করে। ব্রদ্ম-পারিষদ দেবগপের শরীর-পরিমাণ অর্থ 
যোজন; আযু্কালও অর্ধ কল্প। অরনিষ্ঠের শরীর-প্রমাণ সহ যোজল, 
আয়ুদ্ধালও :সহত্র কল্প। 
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অরূপ-লোকের প্রতিসন্ধি। 

প-লোকের প্রথমধ্যানের বিপাক প্রথম অরূপ ভূমিতে 

এবং ৪ বিপাক সমূহ) যথাক্রমে, তশপরবস্তী ভূমি সমূছে 

প্রতিসন্ধি, ভবাক্গ ও চ্যুত্ির আকারে প্রবর্তিত হয়। ইহাই চতুর্ববধ 

অরূপাবচর-প্রতিসন্ধি | 

অরূপ সন্বের আযুগ্ধাল। 

ইহাদের মধ্যে আকাশানন্তায়তন-প্রাপ্ত দেবগণে কুড়ি হাজার 

কল্প আম়ু-প্রমাণ ; বিজ্ঞানানস্তায়তন-প্রাপ্ধ দেবগণের চল্লিশ হাজার 

কল্প; আকিঞ্চনায়তন প্রাপ্ত দেবগণের ঘাট হাজার কল্প এবং 

নৈবসংদ্ঞা-নাসংজ্ঞায়তন-প্রাপ্ত দেবগণের আমুংপ্রমাণ চুরাশী-হাজার কল্প । 

৭। স্মারক-গাথ| :__ প্রতিসন্ধি, ভব-অঙ্গ, চুাত্তি-চিত্ত আর, 

ভূমি, জাতি, সম্প্রযুক্ত-ধর্্ম, সংক্কীর, 

আলম্বনে, এক ভবে সদা একাকার। 

এ পধ্যন্ত চতুর্বিধ গ্রাতিসন্ধি । 

৯৮৮1 চকুন্বিখ কর্ন ॥ 

ক? কৃত্যানুসারে কর্ম চতুর্বিবধ £-_ 

(১) জনক ; (২) উপস্তস্তক ; (৩) উপগীড়ক; (৪) উপঘাতক। 

খু; প্রতিসন্ধি-ক্ষণে ফল-প্রদানের পর্য্যায়-অনুসারে কর্ণ চতুর্বরধ ;-_ 

(১) গুরু কর্ম; ৫২) মরণাসক্স কর; (৩) আচরিত কর্ম; 

(৪) কুতত্ব কর্ম । 
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গা? প্রবর্তনে কল-গ্রদানের কাল অনুসারে বর্ম চতুবিধিধ ২ 

(১) ইহজীবনে ফল অন্রভবনীয়,-্দষ্ট-ধর্দ-বেদনীয়শ। ০. 

(২). ঠিকু পরবর্তী জীবনে ফল অন্ৃভবনীয়,_“উপপদ্ বেদনীয়”। 
(৩) পরবর্তী ছ্িতীয় জন্ম হইতে যে কোর্ন জন্মে ফল 

অনুভবনীয়,-- “অপর পর্ধ্যায় বেদনীয়*। 

(8) “ডৃতপূর্বব কর্মা্ণ_ যাহার ফল-প্রদানশক্তি এক সময় 
“ছিল” এখন “ক্ষীণ-বীক্ত”। এ 

কব? ফল-প্রদানের স্থান অনুসারে £_-€১) অকুশল ; ৫) কামাবচরে 
ফলদ কুশল ; (৩) রূপাবচরে ফলদ কুশল এবং (৪8) অরূপাবচয়ে 

ফলদ কুশল। 

উপরোক্ত অকুশল নিএিিনির ত্রিবিধ £-_ কায়-কর্দ। 

বাকৃ-কর্ম্, মনঃকর্্ম। তাহ! কিরূপে প্রভেদীকৃত ? 

প্রাণাতিপাত, অদত্ত-গ্রহণ। মিথ্যাকামাচার ৭ বহুল পরিমাণে 

কায়-দ্বারে সম্পাদিত হয় বলিয়া, ফাষার মধ্য দিয়া অভিবাক্তি 

পায়; এইজন্য এই ত্রিবিধ কর্মের সাধারণ নাম “কায়-কর্ম৮ | 

মিথ্যাবাক্য, পিশুন-বাক্য, পরুষ-বাক্য এবং সম্প্রলাপ-বাক্য, 

বাক্-দ্বারে বন্ুল পরিমাণে সম্পাদিত হয় বলিয়া, বাক্যের মধ্য দিয়া 

তাহার! প্রকাশিত হয়; এইজন্য ইছার। “বাক্কর্ম্ম”। 

ণ' দশ অকুশল কর্শে “ন্থরাপান* গৃহীত হয় নাই কেন? মূল টাকায় 

উক্ত আছে, _ “স্থরাপানং পি এখ্েেব সঙ্গয্হতী'তি। রস সম্ধাতেন্থ কাষেন্থ 
মিচ্ছাচার ভাবতো"তি বুস্তং *। 

ম্হই উ 
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. আভিথ্যা, ব্যাপাহ ও হিথ্যাদৃষটি « অন্তরে (কার ও বাকৃত্বারে ) 
বিজ্ঞপ্তির আকারে + গরকাশিড হইলেও % মনেই ( জবন-চিতে ) 
ছাল পরিষাণে উৎপন্ন হয়; এইজন্ড এই ভিসটি “নঃ-কণ্” । 

[১] ইহাদের মধ্যে প্রাণাতিপাত, পরুষ-বাক্য ও ব্যাপাদ ছ্েষ- 
মুলক ) মিথ্যাকামাচার, অভিধ্যা এবং মিথ্যা-ৃষ্টি লোভ-মূলক। 
অবশিষ্ট চারিটিও ছুই মূল হুইতেওথ্ উৎ্পন্প হয়। 
(১৮শ--১৯শ পৃষ্ঠা ড্রইব্য )। | 

চিত্তের উৎপত্তি-মন্থুলারে শ্রেণীভাগ করিলে এই দশবিধ 
অকৃশল-কর্ দ্বাদশ প্রকার * হয়। 

[২] কাঁমাবচর কুশলও কর্ম-দ্বারান্ুসায়ে ত্রিবিধ £-৮ 

ফায়-্ারে উৎপন্ন ' হইলে কায়-কর্্ ; বাকৃদ্ধারে উৎপল হইলে 
বাকৃকর্শ এবং মনোদ্ধারে উৎপল্প হইলে মনঃ-কর্প্দ। দান-জীল-ভাবনার 
আকারেও তক্রপ ত্রিবিধ। কিন্তু চিত্তের উৎপত্তি-অনুসারে হদি 
জেবী বিভাগ করা হয়, হবে অষ্টবিধ | অথব| পুনরায়, 

ক ৭৪--৭৫ পৃষ্ঠায় অভিধযা, ৭৭ পৃষ্ঠায় ব্যাপাদ,। ৭৫৭৬ পর্ঠা 
মিখ্যাদৃষ্টির অর্থ ত্রষ্টব্য। 

ণ বিজ্ঞপ্তির আকারে”. ব্র্থাং কায়ন্বায়ে ইত্সিত-ইসায়ায়, বাক্ঘারে 
বাক্ষ্যাকারে। বিজি সম্বন্ধে ৬ পরিচ্ছেদ ভ্ষ্টবা।- 
.:& “হইলেও” শষ দ্বারা ইহা বুধাইতেছে যে, মনঃ.কর্-_শুন্ধ মনে 

সাবদ্ধ থাকে না, কাযায় ও যাকে অভিবাক্ত হয়। 
থু “হইতেও+ শের “ও” দ্বারা দশ অকুশলের তৃতীয় মূল “মোহকে” 

উদ্দেশ করিতেছে। 
উতর 

ঞ হয় পৃষ্ঠার ১--১২ অকুশল চিত্ত। "' ৪র্থ পৃষ্ঠায় ১--৮ মহথাকুশল চিন্ত'। 
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কর্টের 'আকায়ে দশ -প্রকায় ₹-- (১) দান, (২) শীল, €) ভাবনা, 
(৪) অপচায়ন, (৫৫) বৈয়াবৃভ্য, ৬৬) ' পুগাঙদান, (৭) পুণ্যাছমোগন, 
৮) ধর্ঘব-শ্রবণ, (০) ধন্মপিদেশ, (১০) দৃষ্টিখজু কণ্ম্ি। 

এই ছাদশ অকুশল ঞ এবং: অষ্ট মছাকিগল ৭ একুনে 
বিশ চিত্ত ফামাবচরের কর্ণ্ম বলিয়া পরিগণিত । 

_ ্বপাবচর-কুশল শুধু মনঃকম্্ম। তাহ! ভাষনাময় (ডিত্তের 

উত্ক-লাধন ) এবং অর্পণা-জবন-সংযুক্ত । ধ্যানাঙ্গাচুসারে ইহ! 
পঞ্চবিধ *। 

'সেইরূপ অরূপাবচর-কুশলও মনঃকর্্স। তাহাও ভাবনাময় 
(চিনের উতকর্ষ-সাধন ) এবং € পঞ্চমধ্যানের ) অর্পণা-জবন-সংযুক্ত । 

আলম্বন-ভেদে উহ! চতুধিবধ ৭'। 

উদ্ধত্য-সম্প্রযুক্ত ৫ অকুশলটি ব্যতীত অবশিষ্ট ( একাদশ ) 
অকুশল 'অপায় ভূমিতে প্রতিসন্ধি জন্মায় । এবং প্রবর্তনকালে ছাদশ 

& অপচায়ন -* গণ-শ্রেষ্ঠ ও বয়ো জ্যেষ্টকে সম্মান, পূজা । ভাবনা -* শমখ ও .বিদর্খন। 

বৈয়াবৃত্য -* সেবা, পরিচর্যা, নিজের কাজের গ্ভায় দেশের ও দশের কাজ 

করা। অঞ্জিত পুণ্য জন-সাধারণকে বিলাইয়া দেওয়া পুগা-দান ; ইহা 

মাৎসর্ধ্ের প্রতিপক্ষ । ব্আানন চিন্তে অন্যের সম্পাদিত পুণ্যকর্দের প্রশংসাই, 
পুখ্যানছমোদন। হিতকর উপদেশ মনোযোগ পূর্বক শ্রবণ ও স্বতিতে সংরক্ষণই 

ধর্দ-শ্রবণ। অনভিমান চিত্তে ধর্দোপদেশ দান, নিরবদ্য কর্ম-শিল্প-রিস্যা-বিষয়ক 

আলোচনা ধন্ম-দেশন। সমাক্ দৃষ্টি-অর্জনই দৃষ্টি-গুজু কম্ম। উক্ত ২, ৪, ৫, লীলের 
অন্তর্গত । ৩, ৮ ৯, ১ ভাবনায় অন্তর্গত এবং ১,৬, ৭ দানের পধ্যায়ভূক্ত | 

* ২য় পৃঠার (১--১২) জঙ্টব্য। + €র্থ পৃষ্ঠার (১--৮) অ্রষ্টবা। 

জি ৩৮শ পৃষ্ঠা অষ্টবা। শ ৪৩শ পৃঠা আষ্টবা। ধা হয় পৃষ্ঠার 
উদ্লেখিত মোস্বমূলক “উপেক্ষ। সহগত খদ্ধত্য সম্প্রযুক্ত” অকুশল চিত্বাটি। 
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প্রকার অকুশল সমস্কই, সপ্তবিধ অকুশল-বিপাকের আকারে *, 
কামলোকের (স্ুগতি-হর্গতি ) সর্ঝত্র এবং রাপ-লোকে যথোচিত 

ভাবে "( বাস্ত-দবারান্থুসারে ) উৎপন্ন' হয়। 

কামাবচর ' ফুশলও কাম-স্থগতিতেই প্রতিসন্ধি জন্মায়। এবং 
প্রবর্তন-কালেও ভঙ্রপ মহাবিপাক রাশি উৎপর করে। কিন্তু 

অহেতুক বিপাক আটটিই কামলোকের সর্বত্র ও রূপলোকে 
যথোচিত ভাবে উৎপন্ন হয়। সেই কামাবচর কুশলের মধ্যে 

ব্রিহেতুক উৎকুষ্ঠ কুশল ৭' ত্রিহেতুক প্রতিসন্ধি ( প্রথম ) ঘটায়; 
এবং সেই প্রবর্তন-কালেই যোল প্রকার বিপাক (৮ সহেতুক + 

৮ অহেতুক ) উৎপন্ন করে। ব্রিহেতৃুক নিকষ্ট ও ছ্বিহেতৃক 
উৎকৃষ্ট কুশল দ্বিহেতৃক প্রতিসন্ধি ঘটায়; এবং সেই প্রবর্তন-কালে 
ত্রিহেতুক বিরহিত দ্বাদশ বিপাক (৮ অহেতুক + ৪ দ্বিহেতুক ) 
উৎপন্ন করে। দ্বিহেতুক নিকুষ্ট কুশল অহেতুক প্রতিসদ্ধি ঘটায় এবং 
সেই প্রবর্তন-কালে (৮ প্রকার) অহেতুক বিপাকই উৎপন্ন করে। 

কোন কোন আচার্যের অভিমত এই যে, অসাংস্কারিক কুশল 
সসাংস্কারিক বিপাকরাশি উৎপন্ন করে না; এবং সসাংস্কারিক 
কুশল অসাংস্কারিক বিপাকরাশি উৎপন্ন করে না। সেই মত 

গ্রহণ করিলে উপরোক্ত প্রণালী অন্থসারে বিপাক সংখ্যা [ ১৬, 

১২, ৮ স্থলে ] যথাক্রমে ১২, ১০১ ৮ হয়। 

€* ৩য় পৃষ্ঠার ১৭ অকুশল-বিপাক চিত্ত । ্ 

1 কুশল কন্ম সম্পাদন ক্ষালে যেষন একদিকে চিন্তকে আত্ম-প্রশংসা ও 

পরনিদ্দা হইতে রক্ষ। কর। আবশ্তক, তেমন অন্যদিকে সেই কুশলের সুফল- 
উৎপত্তি সম্বন্ধে বলবতী শ্রন্ধারও প্রয়োজন । ঈদৃশভাবে, পুনঃ পুনঃ সম্পাদনে, 
কুশল কর্ম উৎকষ্টতা প্রাপ্ত হয়, বিক্ষদ্ধশক্তি দ্বারা ইহার বিপাক-উৎপত্তি 

[ পর পৃষ্ঠায় ত্রষ্টব্য ] 
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১০। রূপাবচর কুশল প্রথমধ্যান অল্প পরিমাণে ভাবন। 

করিলে ভাবনাকারী ব্রহক্গ-পারিষদে উৎপন্ন “হন । .উহার” মধ্যম 

পরিমাণে ভাবনায় ব্রহ্ম-পুরোহিতে এবং উত্তমরূপে ভাবনায় মহাব্রন্মা- 

লোকে উৎপন্ন হন ক্ষ রর 

সেইরূপ দ্বিতীয় ও তৃতীয় ধ্যানের অল্প পরিমিত ভাবনায় 

পরিভাভে * মধ্যম ভাবনায় অপ্রমাণাভে; এবং উৎকৃষ্ট ভাবনায় 
আভম্বত্র দেবলোকে উৎপন্ন হন। 

চতুর্থ ধ্যানের অল্প ভাবনায় পরিন্ত-শুভে, মধ্যম ভাবনায় 

অপ্রমাণ-শুভে এবং উৎকুষ্ট ভাবনায় শুভাকীর্ণ দেবলোকে উৎপন্ন হন। 

পঞ্চন ধ্যান ভাবন। দ্বারা “বৃহৎ-ফল” দেবলোকে এবং সংজ্ঞার 

প্রতি বিরাগ উৎপাদন উদ্দেশ্যে এই ধ্যান ভাবনা দ্বার! অসংজ্ঞ- 

সন্তে উৎপন্ন হন। কিন্তু “শুদ্ধাবাসে” শুধু অনাগামীরা উৎপন্ন হন ৭'। 

যিনি অরূপাবচর কুশল যথান্ত্রমে ভাবনা করেন, তিনি 

( তদনুক্রমে চতুধিবধ ) অরূপ-ভূমিতে উৎপন্ন হন। 

১১। স্মারক-গাথা £__ মহদগত পুণা কৃত হয় যেই ভূমে, 
তাদুশ বিপাক ফলে সন্ধি-প্রবর্তনে | * 

এই সরা করত | 
৮ শসা পপর শান ৯ সপ শি শপ শি জপ | পপ আপ | পপ শিপ জর 

ব্যাহত হয় ন।। পা কুশল সম্পাদনের সময়, চিন্ত অকুশল-ভাব-পরিবেষ্টি 

থাকে, চিত্তে বিরক্তি, অনুশোচনা উৎপন্ন হয়, বা গতান্গতিক ভাবই বিচ্তমান 

থাকে, শ্রন্ধ।ও হূর্বাল থাকে, সেই কুশশ “অবম্” ব1 নিকুষ্ট শ্রেণীর । নিরুষ্ট 

কুশলের বিপাক ছূর্ববল; প্রতিপক্ষ দ্বারা ইহার উৎপত্তি রুদ্ধ হইবার সম্ভাবনা থাকে। 

* ধ্যান-লাভের পর পুনঃ পুনঃ অভ্যাস (আসেবন ) না করিলে 

পরিস্ত ব৷ অল্প; অপরিপূর্ণ অভ্যাসে মধ্যম; এবং সর্ববশ: পরিপূর্ণ অভ্যাস 
দ্বার ধ্যান উত্তমাবস্থা প্রাঞ্ধ হয়। 

শ* অনাগামীর মধ্যে পঞ্চম ধ্যানিকেরাই শ্ুদ্ধাবাসে এবং তঙ্গিয় ধ্যানিকের! 

তন্নিয় ভূমিতে উৎপন্ন হন। 
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৯২?) অব্০পান্পত্ি £ 

*আয়ুক্ষয়। কর্শক্ষয় আয়ু-কর্মা উভয়ের যুগপৎ ক্ষয় এবং 
উপচ্ছেদক কর্ণ এই চারি কারণে মৃত্যু সংঘটিত হয়। 

এ. এই প্রকারে যাহারা মরণোম্বুখ, তাহাদের মরণ-কালে, 
কর্্ম-বলে, ছয়দ্বারের কোন একটিতে, অবস্থান্ুসারে £-- 

(১) পরবর্তী ভবের অভিসুখীভৃত প্রতিসন্ধিজনক “কর্ন 
উপস্থিত হয় *। অথবা_ 

(২) সেই কর্ম-সম্পাদনকালীন যাপৃশ রূপ, শব্দ, গন্ধাদি 
তানুছত হইয়াছিল, বা সম্পাদনের উপকরণ হইয়াছিল, সেই 
«“কম্ম-নিমিত্ত” উপস্থিত হয় । অথবা _ 

(৬) যেই. অনম্তর ভবে জন্ম-গ্রহণ করিতে যাইতেছে, সেই 
উৎপগ্ঠমান ভবে উপলভনীয় ( হছূর্গতি ) নিমিত্ত ব৷ উপভোগ্য (ম্থগতি ) 

নিমিউ উপস্থিত হয়। 

তৎপর, আসন্ন চিত্তস্থিত সেই আলম্বনকে নির্ভর করিয়া 
অবিচ্ছিম্ন চিত্ত-সম্ততি,_উহা! পরিশুদ্ধ হউক বা উপরেেশযুক্ত 
হউক্য-_ফলনোন্মুখ কর্মের আকারে এবং গম্তব্য ভবের অনুরূপে, 
সেই ভবাভিমুখে প্রবন্তিত হয়। শুধু পুনর্জন্ম-উৎপাদনক্ষম কর্ম, 
নিজকে আবার উৎপন্ন করিবার জন্য, (নিমিত্তীকারে ) কোন এক 
দ্বারে উপস্থিত হয়। 

এইরূপে মরণোম্মুখ সন্বের নিকট নরণাসন্ন-বীথি-চিত্তাবসানে, 
অথব। ভবাঙজ-ক্ষয়ে, চাতি-চিন্ত;_বর্তমান ভবের শেষ চিত্তাবস্থা__ 
উৎপন্ন হয় ও নিরুদ্ধ হয়। এই চ্যুতি-চিত্তের নিরোধাবসানে 

* পকণ্ম* উপস্থিত হয় তিনি, মনে করেন যেন রি নিজে সেই 
কর্ম হী করিভেছেন। ২৮শ পৃ ও ১০৯ পৃষ্ঠা স্ষ্্য 
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এবং নিরোধের অনস্তরে, সেই মরণাসন্ন-চিত্ত-গৃহীত আঙম্বমকে 

নির্ভর করিয়া, ভবে ভবে সংযোগকারী “প্রতিসৃন্ধি-চিন্ত” উৎপন্ন 

হইয়াই যথাযোগ্য শ' পরবর্তী ভবে প্রতিষ্ঠিত হয়। এই প্রতিসন্ধি- 
চিত্তের, কামলোকে বা রূপলোকে, বাস্ত্ থাকে; অরূপলোকে 

বাস্তব থাকে না। এই প্রতিসন্ধিচিস্ত সেই সব সংক্ষার ছার! 

উৎপন্ন হয়, যাহারা অবিষ্ভান্থুশয়ে আবৃত, যাহার। ভব-তৃষ্কানুশয় 

মূলক, যাহারা (স্পর্ট বেদনাদি) সম্প্রযু্ত চৈতসিক দ্বার 

পরিপোধিত এবং যাহারা! সহজাত নামরূপের অধিষ্ঠান ক্ষেত্র বলিয়া 
অধিনায়ক স্বরূপ । 

৯৩1 প্রভিসন্ছি ॥ 

মরণাসন্ন বীথিতে জবন-চিত্ত (চিত্ত ও বাস্তর হুর্ববলতা হেতু ) 
হুন্সিলভাবে উৎপন্ন হয়» এবং পাঁচ চিত্তক্ষণ মাত্র আশা করা 

যাইতে পারে। সেইজন্ঠ মরণের সময় চিন্ত-বীথিতে যখন আলম্বন 

প্রকৃত প্রস্তাবে উপস্থিত হয়, তখন প্রতিসন্ধি-চিত্েরে এবং 

ভবাঙ্গের কয়েকক্ষণ এ উপস্থিত আলন্বন গ্রহণের যোগ্য অবস্থা 

প্রাপ্ত হয়। এই কারণে কামলোকে প্রতিসন্ধি গ্রহণের সময় ছয় 
দ্বারের যে কোন এক দ্বারের সাহাযো বর্তমান বা অতীত আলম্বনাকারে 

প' যথারহং- যথোচিত অর্থাৎ সথগতি ব! দুর্গতি-গামী সংগ্কার উপযোগী । 
অরূপের চ্যুতিতে ওউদ্ধাতন অরূপে, ৰ! ত্রিহেতৃক কাম-নগতিতে জন্ম হয়, 
নিয়তর অরূপে জন্ম হয় না। রূপলোক হইতে চুত হইলে অহেতুক প্রতিসন্ধি 
হয় না;.দ্িবা ত্রিহেতৃক প্রতিসন্ধি হয়। কামলোকের ত্রিহেতুকের চ্যুতিতে 
তিন ভবেই জন্ম হইতে পারে; কিন্তু দ্বি ঝ। ত্রিহেতুকের চ্যুতিতে কামলোকেই 
প্রতিসদ্ধি হয়। 



১৬৯ | অভিধন্্ার্থ সংগ্রহ । . 

“কর্-নিমিপ্” বা "গতি-নিমিত্ত? উপলব্ধ হয়। কিন্তু “কর্ম” শুধু 

অতীত *ফালম্বনাকারে একমাত্র মনোদ্ধারেই গৃহীত হয়। উপরোক্ত 
সমস্তই কামাবচরের আলম্বন। 

রূপাবচরের প্রতিসন্ধর সময় প্রজ্ঞপ্বির আকারে “কর্ম- 
নিমি” আলম্বন হয়। সেইরূপ অরূপাবচরের প্রতিসন্ধির সময় 
মহদগতের আকারে ব! গ্রন্গপ্তির আকারে “কর্্ম-নিমিত” যথাযোগ্য 

( প্রতিসন্ধি-চিন্তানুরূপ ) আলম্বন গ্রহণ করে। - 

শুধু জীবিত-নবকই * প্রতিসন্ধির আকারে অসংজ্ঞ সব্গগণের 

মধো আবিভতি (প্রতিষ্টিত) হয়। সেজন্য তাহাদিগকে “রূপ- 
সন্ধিক” বল! হয়। 

অরূপলোকে যাহাদের গ্রাতিসন্ধি হয় তাহার! অরূপ প্রতিসদ্ধিক । 

অবশিষ্টের। রূপারূপ প্রতিসন্ধিক। 

১৪। ম্মারক-গাথা £__ অরূপ হইতে কেহ চ্যুত হয় যবে, 
নিয়ের অরূপ ত্য্জি' উদ্ধারূপ লভে ৭) 

কিংবা ত্রিহেতুক কামে প্রতিসন্ষি হবে। 

রূপে চুমতি লভে সন্ধি অহেতু বজ্জিত; 

(তাই দ্বিবা ত্রিহেতুক জানিও নিয়ত )। 

কামে ত্রিহেতুক-চাতি জন্মে সর্ব ভবে; 
অপর হেতুর কলে শুধু কাম-লভে। 

এট পর্যান্থ চাতি ও প্রতিস্ধির ক্রম । 

* যঠ পরিচ্ছেদের বূপ-কলাপ ত্রষ্টব্য। জীবিজেক্রিয় এবং শুদ্ধাষ্টকরূপই 

জীবিত নবক। 1 উর্ধতর অন্প-ধান-চিতে তন্গিযস্থ অরূপ-বিপাক ক্ষীণ-বীছ্ 

হইয়। যায়। ০ 



অভিথশ্মার্ঘ-সংগ্রহ ১৬১ 

৯৫) ভব্বাঙ্গ-০ত্রাত ? 

এইরূপে যাহার! প্রতিসন্ধি গ্রহণ করিয়াছে (নির্সবাঞ-প্রাপ্ত 

হয় নাই), তাহাদের সেই প্রতিসন্ধি-চিত্ত, সেই সময়ের গৃহীত 
আলম্বন 'রক্ষী করিয়া, প্রতিসন্ধির পরবর্তী ক্ষণ হইতে নঅবিচ্ছিন্ 
মানসাকারে, বীথি-চিদ্াংপত্তির অনুপস্থিতিতে, নদী-আ্রোতের ন্যায় 

প্রবাহিত হইতে থাকে । এবংবিধ চিত্ব-প্রবাহই *ভবাঞ্জ-সম্ভততি”, 

কারণ ইহাই ভবের অঙ্গ বা কারণ । পরিশেষে চ্যবন ( মরণ ) প্রভাবে 
চ্যুতি-চিত্ত হইয়া (আলম্বন পরিত্যাগ করিয়া ) নিরুদ্ধ হয়। তৎপর 
প্রত্তিসন্ধি প্রভৃতি রথ-চক্রের' ম্যায় যথাক্রমে আবন্তিত হইতে হইতে 

প্রবাহিত হইতে থাকে। 

১৬। ন্মারক-গাঁথ! ;-- এই ভবে প্রতিসন্ধিঃ ভবাঙ্গ, বীথি ও চ্যুতি, 
ভবান্তরে পুনঃ সন্ধি, ভবাঙ্গাদি, গ্রহি'রীতি 
এ চিন্ত-সম্ভতি বহে আবশ্তিয়৷ অনুক্ষণ ; 
এরূপে “অঞ্রব" ! বুঝে বিদর্শনে ৭' বুধগণ। 

সেই হেতু চিরতরে সুব্রত হয়েন তারা, 
তা'ভেই সন্ধান লভে কেমন অচ্যুত-্ধার! ! 
সে সঙ্কধান-জ্ঞীন-বলে স্লেহের বন্ধন পছিড়ি 

পরিণামে হন সম-নির্দ্বাণের * অধিকারী । 

এই পণ্যস্ত 'ভিধন্মর্থ সংগ্রহের বীথি-মুক্ত-সংগ্রহ নামক 

পঞ্চম পরিচ্ছেদ । 

ণ' পটিস্রজ্ধাঘ » পুনঃ পুনঃ অনিতা ভাবনা দ্বারা । 

* সম-নির্ববাণ-. নিরুপাধিশেষ নির্বাণ । 



বীথি-মুক্ত চিত্তের সংক্ষেপার্থ বর্ণনা। 

জীবনের ছুই অংশ।-- “প্রবর্তন” ও “প্রতিসন্ধি” । কোন 

এক প্রতিসন্ধি-ক্ষণের পরবর্তীক্ষণ হইতে সেই ভবের চ্যুতি-ক্ষণ 
পথ্যস্ত প্রবর্তন-কাল। এবং চুাতি-ক্ষণের পরবর্তী প্রতিসন্ধি-ক্ষণই 
প্রতিসদ্ধি কাল। চতুর্থ পরিচ্ছেদে কীথি-চিত্তের আকারে এই 
প্রবর্তন-কালের চিত্ব-ব্যাপার বর্ণিত হইয়াছে। এখন এই পঞ্চম 

পরিচ্ছেদে বীথি-মুক্ত চিত্তের আকারে, প্রতিসন্ধি-ক্ষণের চিত্ব-ব্যাপার 
বদিত হইতেছে ।, প্রতিসন্ধি-চিত্ত বীথি-মুক্ত। এই প্রতিসন্ধি-কাল 
সর্ববশঃ পূর্ণাঙ্গ ভাবে বর্ণনা করিতে হলে, _ (ক) কোথায় প্রতি- 
সন্ধি হয়, (খ) কত প্রকার প্রতিসন্ধি হয়, (গ) কাহার দ্বারা 

কাহার প্রতিসন্ধি হয় এবং (ঘ) কি প্রণালীতে প্রতিসন্ধি হয়_- 
এই চারি বিষয়ের যথোচিত আলোচনা আবশ্যক। তদনুসারেই 

এই বীথি-মুক্ত চিত্ব-সংগ্রহের আলোচ্য বিষয়+_ (ক) চতুবিবধ ভূমি, 

(খ) চতুবিবধ প্রতিসন্ধি, (গ) চতুব্বিধ কম্মা এবং (ঘ) চতুর্ববিধ 

মরণোৎপত্তি_এই চতুর্বিবধ হইয়াছে। | 

প্রতিসন্ধি চতুর্বিবিধ ভূমিতেই সংসাধিত হয়। এইজন্য চতুর্বিধ 
ভূমিস্থ প্রতিসন্ধিক সত্বের স্তর প্রদত্ত হইয়াছে। এবং তাহাদের 

আয়ুক্কালও 'উল্লেখ করা হইয়াছে। চারি ভূমির সত্্গণের বিভাগ 
প্রদর্শক একটি নক্সা! প্রদত্ত হইল £-_ 



থেওজ্মাবাস 1. হন, কি) 

জর [7 নব জল খাদি 
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দ্বিতীয় | পরিভ্তাভ রর অন্রমাপাভ | আ আভম্বর | ধ্যান-ভূমি 
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ূ শিশ্াতি |] 



১৬৪ অভিধর্শার্থ-সংগ্রহ ৷ 

তৎপর এই চারি ভূমিতে কাহান্ছারা প্রতিসন্ধি হয়”_এই 

বিষয় আল্দাচনা করিতে যাইয়া চত্ব্বিধ কর্মের কথ। বলিতে 

হইয়াছে। এবং কি প্রণালীতে প্রতিসন্ধি হয়, তাহ!  চ্যুতি-প্রতি- 

সন্ধিতে প্রদর্শিত৭ প্রতিসন্ধি ও প্রবর্তনের সময় বিপাক-্বন্ধ ও 

কর্ঘমজরাপ-উৎপাঁদক কুশলাকুশল-চেতনাই জনক-কর্ণা। প্রতিসন্ধিই 

বিপাক উৎপাদনের মুখ্য স্থান। প্রবর্তনকালে তদালম্ঘন, ভবাঙ্গঃ 

পঞ্চ বিজ্ঞান, সম্প্রতীচ্ছ ও সম্ভীরণ বিপাক প্রদানের স্থান। ' 
প্রবর্তনের সময় অন্যান্য কন্ম দ্বারা পরিপোধিত বা বাধ! প্রাপ্ত 

হইলে জনক-কর্্ম তদনুসাবে বিপাক উৎপাদনে সক্ষম বা অক্ষম 

হয়। জনক-কর্পা সর্পনদা অতীত কর্দের বিপাক। উনিশ প্রকার 

প্রতিসদ্ধি বিচ্জানের মধ্যে অবস্থান্রসারে একটি মাত্র বিজ্ঞান 

প্রতিসন্ধির সময় প্রাতিসন্গি-কৃত্য সম্পাদন করে। কৃত্য-সংগ্রহের 

৯৬ পৃষ্ঠা প্রষ্টব্য। উপস্তস্তক কর্ম্মের কৃত্য জনক-কর্ম্ণাকে সাহাষা 

করা, পরিপোষণ করা, যেন উহা ফল-প্রদান করিতে পারে। 

উপস্তস্তক, উহ্গীড়ক ও উপঘাতক কর্ম বর্তমান জীবনের কর্ম্মভব । 

ইহারা জবন-স্থানেই সম্পাদিত হয়। উৎগীড়ক কর্মের কৃত্য জনক- 

কর্মের বিপাককে ছূর্বল করা বা বাধা দেওয়া। কিরূপে? 

উপস্তস্তক-কর্মাকে যখন তখন, যেখানে সেখানে বাধা প্রদানে । 

কুশল জাতীয় উতগীডক-কর্ম্, অকুশল জাতীয় উপস্তস্তক-কর্ম্মকে, 

এবং অকুশল জাতীয় উৎগীড়ক-কর্ম্দ কুশল উপস্তস্তককে বাধা দেয়, 

দুর্বল করে। উপঘাতক-কম্্; উতলীড়ক কর্মের ম্যায় ইহার 

বিপরীত জাতীয়. কন্মকে বাধা প্রদান করে। তবে এতহভয়ের 

মধ্যে পার্থক্য এই যে, শুধু বাধ! প্রদানেই বাঁ ছুর্বল করণেই 

উপঘাতকের কার্ধ্য পর্যবসিত নহে। জনক-কর্মকে সম্পূর্ণ ধ্বংস 

করিয়া উপঘাতক নিজের ফল উৎপাদন করে। স্থবির অগুলিমালের 

জীবনে উপঘাতক কম্মের সুন্দর দৃষ্টান্ত মিলে। 
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কোন ব্যক্তি যদি উর্ধাভিমুখে- এক খণ্ড লো নিক্ষেপ 
করে, তবে উহা! কিছু দুরে উঠিয়া পুনঃ ভূপতিত* হয়। 
এ লোগঁ-খগ্ডে এ ব্যক্তির শক্তি-সঞ্চার জনক-কম্মের সহিত তুলনীয় । 
উহার জড়ত্ব পরিপোৌষক-কন্্ম। উহার উত্ধ-গতিততে বায়ুর বাধা 

প্রদান উতগীড়ক-কন্্ম। কিন্তু মাধ্যাকর্ষণের বাধা ও অবশেষে 

বিপরীত পথে অর্থাৎ নিম্নাভিমুখে পরিচালনা ও সর্বশেষে ভূতলে 

আনয়ন উপঘাতক-কন্মণ স্বরূপ । উপদ্ধাতককে উপচ্ছেদকও বল হয়। 

রুশিয়ার সম্রাটের জনক-কর্মা তাহাকে রাজ-সিংহাসনের উত্তরাধিকারী 

রূপে জন্ম গ্রহণ করাইয়াছিল। উপস্তস্তক-কম্ম সম্াট-ভোগা 

স্মখ-সম্পদ দ্িতেছিল ; উৎগীড়ক-কর্ণা দ্বারা তিনি গত মহাসমরের 

সময় বন্ত শারীরিক ও মানসিক ছঃখ ভোগ করিতেছিলেন। 
তাবশেষে উপঘাতক-কর্শা তাহাকে প্রাণে নাশ করিয়াছিল । 

যদি কেহ বর্ধমান জীবনে নিষ্কাম দান কন্্ন সম্পাদন করে, 

তবে উহা তাহাঁর অতীত দান-কর্শোব পরিপোধক বা উপস্তস্তক । 

কিস্ত লোন্ডের উত্গীড়ক কর্শা। এইট দান-সংস্কার প্রবল হইয়। 

লোভকুক ধ্বংস করিলে, তবে এ দান-কর্ম লোভের উপঘাতক 

কর্ম হইবে । যদি কেহ কোন প্রাণীকে ছৃখ দেয়, তবে উন্না 

তাহাঁর ছ্বেষ-চিত্তের উপস্তম্তক । করুণার উত্গীড়ক এবং বধ করিলে 

করুণার উপঘাতক 1 স্ুতরাং দেখ। যাইতেছে যে, উপস্তস্তক, 

উৎগীড়ক ও উপঘাতক কন্মত আমাদের জীবনের সক্রিয় অংশ, 

ইহা জবন-স্থানেই সম্পাদিত হয়। এই সক্রিয়-অংশ অতীতের উৎপপ্ভি- 
ভবের ( সংস্কারের) প্রভাবে যেমন বলবান, ছুব্বিল ব! ধ্বংস প্রাপ্ত হয়, 

তেমনি বর্তমান কণ্মভিবের প্রভাবেও বলবান, ছুর্বিল বা ধ্বংস প্রাপ্ত 

হয়। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, যদি কেহ “কম্মস্থান” 
ভাবন! করিতে ইচ্ছ। করেন, তবে ইহা তাহার এই ভাবের সক্তিয় 

অংশ। এবং এই সক্রিয় অংশকে তাহার অতীত জীবনের অগ্কুল 
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সংস্কার সাহাধ্য করিয়। বলবান করিবে। কিন্ত প্রতিকূল সংক্ষার 
শক্তি অনুসারে বাধ! দিবে বা ধ্বংস করিবে । এবং বর্তমান জীবনেও 

সুশিক্ষা, কল্যাণ-মিত্রতাঃ এ সন্কল্পকে সাহায্য করিবে, কিন্তু কুশিক্ষা ও 
পাপ-মিত্রতা শক্তি অনুসারে বাধা দিবে বা ধ্বংস করিবে। এই. 

প্রকারে উপস্তস্তক, উংগীড়ক ও উপঘাতক কর্্ম/”--গুরু, আসল্স, 
আচরিত (অভ্যস্ত ) ও কৃত বা! উপচিত-কর্ম্মরূপে জীবনের সক্রিয় 
অংশকে সাহায্য করিয়া বিপাক-প্রদানের সময়ের ও স্থানের 

তারতম্য সংঘটন করে। 

তন্মধ্যে প্রতিসন্ধির সময় ফল-প্রদানের পধ্যায়ান্সারে গুরু-কর্্মাই 

সর্বাগ্রে ফল-প্রদান করে । ইহা কুশল ও অকুশল দ্বিবিধ। ইহার 

কার্ধ্য জনন, উপস্তস্তন, উত্পীড়ন ও উপঘাতন হইতে পারে । কৃশল 

গুরু-কর্মখা বূপাবচরের পঞ্চবিধ অর্পণ! ধ্যান-চিত্ত এবং অরূপাবচরের 

চতুর্ধিবধ অর্পণ ধ্যান-চিত্ত। ইহাদের সম্পাদন ও অনুশীলন কাম- 
লোকেও সম্ভব ; এবং তাহাদের সাধারণ নাম “মহদগত কন্ম”। স্ৃতরাং 

কুশল গুরু-কর্্ম শুধু মনঃ-কর্া। অকুশল গুরু শুধু কামলোকেই 
সম্ভব । ইহা পঞ্চবিধ,--পিতৃহত্যা, মাতৃহত্যা, অরৃত-হত্যা, বুদ্ধের 

শরীর ০হইতে রক্র-পাত এবং সঙ্ঘ-ভেদ। বদ্ধ-মূল মিথ্যদৃষ্টিও গুরু 

কর্ম; কিন্তু ইহা মরণের পূর্ববক্ষণেও সংশোধিত হইতে পারে 
বলিয়। এই শ্রেণীতে ভুক্ত কর! হয় নাই। এই গুরু-কর্ম্া অন্য 
কশ্মের অগ্রে বিপাকৃ দান করে বলিয়া, অর্থাৎ এই কন্ম-স-্পাদনের 

ভব এবং বিপাক-দানের ভবের মধ্যে কোন অন্তর (ফাক) নাই 

বলিয়। ইহার অপর নাম আনন্তরীয় বা! আনস্তাধ্য-কম্ম। 

, গুরু কর্মের পরই শক্তি ও পধ্যায়ানুসারে মরপাসন্ন- কর্মের 

স্থান। মরপোম্বুখ সম্বের সর্ঝশেষ জবন-চিত্তই মরণাসন্স-কর্ণ্,-_. 
সংক্ষেপতঃ আসন্-কশ্শ। এই চিত্তই' তাহার পরবস্ভী জীবনের 
গতি ও প্রকৃতি নিৰ্বাচন করিয়! থাকে । কিন্তু মরণোন্দুখ ব্যক্তি 
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দ্বারা কোন গুরু-কর্্দ যদি সেই জীবনে "সম্পাদিত হইয়া থাকে, 
তবে সেক্ট গুরু-কর্ম্মাই “তাহার জনক-কর্্ম হয়। তদভাবে, এই 

আসক্স-কণ্থ জনক-কণ্্ম নির্বাচন করে। আসন-কণ্্স হুর্ববল' বলিয়া 
উহ্ছার উৎপ্মদন-শক্তি নাই। মরণোন্মুখ সত্ত্ের নিকট অকুশল নিমিত্ত 
উপস্থিত হুইলে, কল্যাণক্কাঙ্গী মিত্রগণ, তাহাকে তাহার কৃত কুশল 
কন্মণাদি স্মরণ করাইয়া, বা তংকালে 'কুশল-কম্মণদি সম্পাদন 

করাইয়া এ নিমিত্তকে দূরীভূত করিতে পারেন। এরূপ ভাবে দূরীকরণ 
উপঘাতক কর্ম্ম। মৃত্যু-শযা-রচনা করিয়া মরণোম্মুখের আসন 
কণ্মকে স্ুপরিচালিত কর! প্রত্যেক কল্যণাকাজক্ষীর পবিত্র কর্তব্য। 

মরণোন্ুখের নিকট যাহাতে অকুশল নিমিত্ত আসিতে অবকাশ 
না পায় এরূপ ভাবে তিনি নিজেও সর্বদা কুশল স্মৃতি আনয়ন 

করিবেন ; মৈত্রী-চিত্ত উৎপন্ন করিবেন। কিন্তু সারা জীবন ঈর্ধ্যা, 
মাশুসর্ধয, ব্যাপাদ চিত্তের অভ্যাস করিলে, মৈত্রী-চিন্ত উৎপাদন 
সম্ভব হয় না; বিহবলত! উপস্থিত হয়, তদ্ধারা অকুশল নিমিত্তই আগমন 
করে। স্থৃতরাং কিরূপে মরিতে হয়, তাহাও শিক্ষা কর আবশ্টক। 

গুরু বা আসন্ন কর্মের অভাবে আচরিত বা অভ্যন্ত-কর্মাই 
মরণাসন্ন-বীথিতে উপস্থিত হয়। এইজন্য কুশল-কর্্ম গুএকবার 
মাত্র সম্পাদন করিয়া ক্ষান্ত থাক! উচিত নহে। পুনঃ পুনঃ অভ্যাসে 
উহ। স্বভাবে পর্রিণত কর! কর্তব্য। সেই জন্যই ভগবান উপদেশ 
দিয়াছেন 8 ৃ 

“পুঞ্ঞ্ঞ্চে পুরিসো কধিরা কযিরাথেনং পুনগুনং, 

তম্হি ছন্দং কযিরাথ ন্ুখো পুঞ্ঞস্স উচ্চযে।” । ধন্মপদ, ১১৮ 

পক্ষান্তরে প্রমাদ বশতঃ কোন অকুশল কম্ম সম্পাদিত 
হইলেও উহা! কখনও পুনঃ সম্পাদন করিবে না, এমন কি স্মৃতিতেও 
আনয়ন করিবে না। কারণ একটি বিষয় পরিত্যাগের আকারে 
হুউক বা গ্রহণের আকারেই কউক, যতই স্মরণ করা৷ যায়, তাহা 
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তত গভীর ভাবে চিত্তে মুত্রিত হয় এবং “আচরিত” কর্থে 
পরিণতছুয়। এইজন্ত ভগবান সতর্কবাণী তুলিয়া বলিয়াছেন 

.পাপঞ্চে পুরিসো কবিরা, ন তং কষিরা পুনগ্প,মং 

ন তম্হি ছন্দং কযিরাথ হুকৃখে। পাপস্স উচ্চযো” | ধন্মপাদ, ১১৭ 

_ পগুরু-কর্মা” মরণাসননকালে অন্ুন্মরিত এআসন্ন-কম্ম” এবং 

প্রীত্যাহিক জীবনে নিয়মিত ভাবে সম্পাদিত “আচরিত কর্ম্ম” 

ইহ জীবনের কর্মা। এই তিন শ্রেণীর কর্ম ব্যতীত ঘে কুঁশলা- 
কুশল কর্ম ইহজীবনে এবং অতীত জীবন-পরম্পরায় "সম্পাদিত 
হইয়া থাকে তাহা “কৃতত্ব কণ্ম” বা “উপচিত কর্ম” । গুরু-আসন্গ- 

আচরিত কর্পের বিপাক উপপগ্ঠ বেদনীয়। কিন্তু উপচিত কার্দের 

বিপাক 'অপরপধ্যাঞ্চ বেদনীয় এবং উপপদ্ঠ বেদনীয়। উপচিত কন্থা, 
গুরু-আসন্ন-আচরিত কর্মাত্রয় হইতে অল্প শক্কিসম্পন্ন, কিন্তু ইহার 

খ্যাধিক্য হেতু ইহা! সর্বাধিক ফলবান কর্ম গঠন করে। 

এইট চতুধিবধ কর্টের মধো “গুরু-কর্ম্ম” বিষ্ঠমান থাকিলে 
তাহাই অনস্তর ভবে প্রতিসন্ধি ঘটায় । তদভাবে “আসন্ন কর্ম” । 

আসল্পের অভাবে “আচরিত কন্ম” ; আচরিত কন্মের অভাবে 

“উপচিত কনম্ম” প্রতিসান্ধ-কত্য সম্পাদন করে। 

কশ্ধমের ফল-্প্রদানের কাল উহার জবন-স্থানের চিন্তক্ষণের 

উপর নির্ভর করে। ১৪১ পৃষ্ঠার “জবন-কথা” ব্রঈব্যে। প্রথম 
জবনের কর্ম সেই জীবনেই ফল প্রদান করে; স্থুতরাং সেই 
জীবনেই অনুভবনীয় । ইহার পারিভাষিক নাম “পৃষ্ট-ধর্শ্ম-বেদনীয়” ২ 
অর্থাশ বর্তমান জীবনেই অন্ৃতবনীয়। যদি সেই জীবনে ফল 

প্রদানের অবকাশ না পায়, অথবা বিরুদ্ধ শক্তিশালী কর্মদ্বার! 
প্রতিহত হয, তবে উহা পরবর্তী কোন কালে ফল দান করিতে 
পারে না। তখন উহা! ক্ষীণ-বীজ হইয়া যায়। এমতাবস্থায়, 
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ইহার “অন্যো্সি" নাষ দেওয়া হ্ইয়াছে। “অহোসি” জ্রিয়াপদ, 
ইহার জর্থ “ছিল”, অর্ধাৎ যাহ! অতীতে ছিল, এখন এ্টীণ-বীঁজ 

হইয়াছে। আমর! “অহোসি” কন্ম্কে “ভূতপূর্ব-কল্ম বুলিয়া 

অনুবাদ করিয়াছি । গুরুকন্্ও লৃষ্টধন্ম -বেদনীয় ; দেবদন্তের পরিণাম 
ইছণর দষ্টাম্ত। | 

সর্বশেষ সপ্তম জবনের ( বাস্তর ছুর্বলাবস্থায় পঞ্চম জবনের ) 

কম্দম পরবর্তী দ্বিতীয় জন্মেই ফলবান হয় ; এজন্য ইহার নাম “উপপাদ্য 

বেদনীয় কর্ম” । যদি সেই পরবর্তী জন্মে বিপাক-প্রদানের অবকাশ 

ন। পায়, কিংবা! বিরুদ্ধ কণ্ম ভ্থারা বাধ! প্রাপ্ত হয়, তবে উহাও 
“ভূতপূর্পল কন্শেশ পরিণত হয়। কিন্ত যদি অবকাশ পায় তবে 
জনক-কশ্মরূপ বিপাক দান করে। যদি তাহা না পারে তবে 

শরবন্তা প্রবর্তন কালেও উপস্তন্ভন, উতীড়ন বা উপঘাত করিতে 

পারে না। 

মধ্যের পাচ বা তিন জবন-চিন্ত-ক্ষণের কল্প তৃতীয় জন্ম 

হইতে নির্বাণ লাভ ন। হওয়। পধান্ত, ঘষে কোন জন্মে ফলবান 

হঈতে পারে । এক্ন্ ইহার নাম “জপর পধ্যায়-বেদনীর কণ্ঘ” । এই 

কণ্ম প্রতিসন্ধির সময় এবং অবসর পাইলে প্রবর্তনের সমর বিপাক 

দান করে। অর্থং মহা মৌদগল্যায়নের দশ্ডাঘাত-মূত্যু ইহার দৃষ্টান্ত! 

যেই সকল কণ্ম, স্বীয় হুর্নিলত। হেতু বিপাক দিতে পারে না, 

তখব। বিপাক-প্রদান-ক্ষম হইয়াও বিরুদ্ধ কণ্ম দ্বারা প্রতিহত 

হওয়ায় বিশাক প্রদানের সমর অতিবাহিত ভইয়। যায়, সেই সমস্ত 

কর্ধই এআহোস্তি” কণ্ম বা পভ্তপূর্বব কর্ণ” | উহা! কুশল ব! 

তাকুশল যে কোন জাতীয় হুঈতে পারে। 

আমরা যে শারীরিক কার্য্য. সম্পদন করি যেই' বাক্য 

উচ্চারণ করি, যেই চিন্তা . প্রবাহিত ;করি তাহাকেই ' বাধারপত্; 
টিক, ক টা রর 
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“কর্ছ মায়ে অভিছিত কফরি। মৃলতং মন একাকীই চিন্তা করে 
এবং স্ষে চিন্তা বাক্যে ও শারীরিক কার্ধো বিকশিত হুয়। কিন্ত 
ঘুদ্ধ বলেন “চেতনাহং ভিকৃখবে কল্মং বদামি। ভিক্ষুগণ, আমি 
চেতনাকেউ কর্ম বলিয়! থাকি । “চেতন।” সর্ব্চিত্ত-সাধারণ চৈতসিক । 
৬৬ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য । কিন্ত লোভ-দ্বেবাদি অকুশল-হেতু বা অলোভ আন্বেষাদি 
কুশল-হতৃ-সংযোগে চেতন! “কণ্মে” পরিণত হয় এবং সংস্কাবরূপে 

চিন্ত-সম্ভতিতে প্রচ্ছন্ন থাকে ও সুযোগ পালে বাকো বা কার্ধ্ে 
প্রকাশ পায়। চেতনার অভাবে চক্ষুপাল স্থবিরেব পঙদ্ঘাতে সংঘটিত 
কীট-ধ্বংস ব্যাপারটি করনে পরিণত হইয়াছিল না। বধ-চেতন! 
ল্য সর্প-দ্বমে বজ্জকে আঘাত কবিলেও অকুশল কর্ম করা 

সয়। পক্ষান্তরে বধ-চেতন! বিরহিত চিত্তে রজ্জ-ভ্রমে সর্পকে হুত 
কবিজেও কণ্সম গঠিত হয় না। ন্ৃতবাং চেতনা-হীন শাবীবিক, 

বাচনিক বা মানসিক বাপাব কর্ম গঠন করিতে পাবে না। 
মাধ্যাকর্ষণ ঘেমন জড-শক্কি, হেতৃ-সংযুক্ত চেতনাও তেমন মানস- 
শক্কি। জগতের যাবতীয় শক্তির ম্যায় কর্মও একটি শক্তি। যেই 

মাধাকর্ষণ পদার্থকে ভূপাতিত কবে, মাধাকর্ষণের রহস্য উদ্দেদে 
করিয়াত লেষ্ মাধ্যাকর্ষণ বলেই মানুষ ভূপুষ্ঠ হইতে উদ্ধে গমন 
করে। যেই কম্ম-শক্তি জীবকে বাধিযা রাখে কম্মতনব অবগত 
ছলে, মানুষ লে কর্ধ্ম দ্বাবাট মুক্তি আনয়ন করিতে পাবে। 

“কড়াছি অত্বনো নাথো, কোহি নাথে! পরবে সিয়া” £ 

কর্মে কারণ কি? কন্মের আদি অনিণেরি, কিন্তু উচ্চাৰ 

কারণ নির্ণয় কর! হায়। এট যে “নাম-রূপ*, যাহা তথা কথিত 
“আমি” স্জন করিয়া আছে, তাহা কর্ম করিবার জন্য বাধ্য। 

ইহ খড়েশ্রিয়ের হধা দিবা অনবরত বহির্জগত ও অন্তর্গত হইতে 

আথাত প্রান হইতেছে । লে জাঘাত বা স্পর্শ কইতে বেদন। 
উৎশ্প ছয়। সেই বেধনা হতে, 'অবিষ্ঠাভিৃত হয়া তৃষা 
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উৎপল হইতেছে এনারিিনদিজ রি রুল 
থাকিলে তৃষ্কোৎ্পত্তি. হয়, না। . এই অবিভাজ তৃষাই. ক্ুতরাং 
কর্মের কারণ। “বিশুদ্ধি-মার্গে” উক্ত আছে ৫ 

'কম্মস্স কারকো নখ্থিৎ বিপাকস্স চ বেদকো, 

স্ুদ্ধ ধম্মা! পবত্তস্তি; এবেতং সম্ম দদ্সনংগ। 

অর্থাৎ কর্মের কারক নাই, রিপাকেরও তোক্ত! নাই, কেবল 

চিত্ব-চৈতসিক-ধর্্থ প্রবঞ্তিত ( উঠিয়া পড়িয়া! প্রবাহিত ) হইতেছে। 
ইহাই বিশুদ্ধ জ্ঞান। পারমাধিক সত্যান্থসারে কোন অজড়, অব্যয়, 

অবিনশ্বর “আাত্সা”" দেবতার আকারে বা মনুষ্যের আকারে বা! 

অন্য কোন সত্বের আকারে বিদ্কমান নাই । এই সমন্ত জীব শুধু 
কণ্ম-শক্তির স্বল্পকালস্থায়ী বিকাশ, ব্যবহারিক ভাবে সত্ব ব৷ প্রাণী 
নামে অভিহিত হয়। যাহাকে সত্ব বা প্রাণী বলা হয়ঃ 
তাহা! কেবল জড়াজড়ের (নামন্ূপের ) সংযোগ মাত্র। জড় শুধু 

কত্তকগুলি শক্তি ও গুণের বিকাশ মাত্র। তাহা পরবর্তী পরিচ্ছেদে 
আলোচিত হইতেছে । চিন্তও উৎপত্তি-বিলয়-শীল চৈতসিকের সংমিশ্রণ 

ন্ডিন্ন অন্য কিছু নহে। তাহা এই পাঁচ অধ্যায়ে আঙ্জেচিত' 
হুইয়াছে। যদি কন্মের কারক নির্ণয় করিতে হয়, তবে বলিতে হায়, 

হেতু সংযুক্ত “চেতনা” কর্মের কারক, এবং বেদনাই কর্ট্মের ফল- 
ভোক্কা। এচেতনা” ও *বেদনা” অনিত্য ধশ্মী চৈতসিক মাত্র । 

'মিলিন্দ-রাজ জিজ্ঞাসা করিলেন “ভন্তে নাগসেন, কর্ম কোখার 

থাকে”? স্থবির উত্তর দিলেন, “মহারাজ, এই বিলয়পীল ডিতের 

কোথাও কর্ম জর্মীটি হুইয়! থাকে নাঃ কিবা অন্য কোন কদ্ধেও 
জমা থাকে না। আসর বৃক্ষের দেহে; যে কোথাও. জা হা 

রহিয়াছে. বলিয়। কেহ নির্দেশ করিতে পায়ে না, অঙ্চ অবকাশ. 

পাইলে আই সুকুল উপগন্ হয়। তেমনি পিঞধ সন্ধে রা কোন এক ক্ষক্ধে 
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কর্থ জম! হইয়। থাকে ন অথ অবকাশ পাইলেই ফল ফলে। 

নৈসর্ঠিকে শক্তি ও নীতির স্তায় কর্্দও মানসিক শক্তি ও নীতি। 

এক্জপ্ত বুদ্ধ কর্মকে চতুর্ধিবধ অচিস্ত্েয়ের মধ্যে অন্যতর অচিস্তয 
দ্ধপে গণা করিয়াছেন। “অঙ্গোত্বর নিকায়ে” বুদ্ধ বলিতেছেন +- 

“হে ভিক্ষুগণ, যদি কেহ বলে বে, তাহাকে তাহার কর্মা- 

ফল ভোগ করিতেই হ্টবে, তবে ধর্-জীবনের আবশ্টকত। হইত না 

এবং ছুংখ-মুক্তিন কোন অবকাশও পাওয়া যাঈত না। কিন্ত 

যদি কেহ বলে যে, মানুষ যাহা বপন করে তাহারই ফল-ভোগ 

করে, তবে ধন্মজীবনের আবশ্যকতা আছে এবং জম্পূর্ণরূপে 

ছুখ-মুক্তিরও অবকাশ রহিয়াছে” । 

চিদ্তোৎপন্ডি হিসাবে দ্বাদশ অকুশল-চিন্ই অকুশল কণ্্ম এবং 

মষ্ট মতাকুশল ও নয় প্রকার মহদগত কুশলই কুশল কর্পা। জীব- 

দে স্ব স্ব কর্মের ভশ্বামান প্রতিমূন্তি। এই সর্বব্যাপী কর্ধ- 
শক্তি আমাদের হ্বভাবকে, _প্রচ্ছন্ন মনোবুদ্তিকে সঙ্গে বহন করিয়া 

লষ্টয়া যায়। স্মৃত্রাং লোকীয় পুথগজনকে কেহ তাহার অভীত 

বা বর্তমান দ্বার। নিশ্চিতরূপে বিচার করিতে পারে না। কোন 

এক বিশেষ ক্ষণে কোন্ বাক্তি কিরূপ আমরা শুধু তাহাই বিচার 
করিয়। বলিতে পারি। তাহার ভবিষ্যত সম্বন্ধে কেহ নিশ্চিত 

চ্টতে পারে ন।। ব্যক্তি বিশেষের মৃত্যু শুধু ক্ষণস্থায়ী ঘটনার 

ক্ষণস্থায়ী পরিণাম । মৃত্যু দেহকে অসার করিয়া ফেল্সে এবং 

'ন্/ এক দেহ উৎপন্ন হয়। কিন্তু এই পরবন্তাঁ দেছ পু্নববন্তী দেহ 

হইতে সম্পূর্ণ ভি মছে; কারণ কোন গ্রক মরণ-মুহূর্তে যেই 

কর্দ প্রবাহিত হয়, তাহা দ্বারাই পরবর্তী দেহ উৎপল্প হয় 
এবং সেই জীবন-প্রবাহ-্পরিচালক কর্ম-শক্তি তখনও . সপ্জীবিত 

খাকে। ৷ জনক-জননী এই জড়-উপকরণ উৎপাদনে াহাা কা মা 
& 
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জগতের কু বৃহৎ যাবতীয় ঘটনা হখন এক হুশৃঙ্খলাবন্ধ' বিধান, 
দ্বারা নিয়মিত হইতেছে, কোন. লীলাময়ের লীলায় বা' ইচ্ছায়ের ' 
ইচ্ছাধীনে হইতেছে না; তঙখন উহ। বুঝা অত্যন্ত সহজ ঘে+মৃত্যুর 
পর পুনর্জন্মের অবকাশ ও ন্থুযোগ টি বিধান বলেই 

উৎপন্ন হয় ৯ 

দশ অকুশল-কণ্দ সম্বন্ধে জ্ঞান লোকীয় সম্যকৃ-দৃষ্টি। এবং 

অকুশলের মূল যে লোভ, দ্বেব, মোহ-_-এই ভন্তানও লোকীয় সম্যক-দৃষ্টি। 
মূল তৃন্ুসারে অকুশল-কণ্ বিচার করিলে বিষয়টি প্রাঞ্জল হইয়া 
যায়। দশ কুশল-কর্্ম সম্বন্ধে এবং তাহাদের মূল অলোভ, অদ্বেষ, 

অমোছ সম্বন্ধে জ্ঞানও লোকীয় সম্যক্-দৃষ্টি। মূলান্ুসারে কুশল- 
কর্ম বুঝিবার চেষ্টা করিলে, এ সম্বন্ধে বু কুট প্রশ্নের হ্বতঃট 
মীমাংসা হইয়া যায়। 

লোভ পরিত্যাগই প্দান”। দান সর্ব কুশলের আদি ও 

সর্ব কুশলকর্্ম-সাধরণ। দান-চেতনা লোভের উৎপীড়ক ও উপ- 

ঘাতক। লোভ বা তৃষ্তাই সর্বববিধ ছঃখের হেতু) “দান” এই 

হ্বেতুর মূলে কুঠারাঘাত। সামিব দান লোকী কুশল-কর্শ্া। 
নিরামিব দান লোকোন্তর কুশল । সামিব অথ এখানে রূপ, শব্দ, 

গন্ধ, রস ও ক্প্রষ্টব্যের জন্য তৃষ্জাযুস্ত। নিরামিষ অর্থ নিষ্ষাম বা এ 
প্রকার তৃষ্া-হীন । 

“শীল” সম্বন্ধে ৮৬-:৮৭ পৃষ্ঠায় বিরতি চৈতনিকের সংক্ষেপার্থ 

বর্ণন প্রষ্টব্য। শ্ীলকে ছুই শ্রেণীতে ভাগ করা হইয়াছে,বারিত- 
শীল ও চারিত্র"শীল। পঞ্চবীল, অগ্টনীল, দশশীপ প্রভৃতি মুখ্যতঃ 

'কায়-বাক্-ছুশ্চারিক্রে বিরতি, ইহারা বারিত-শীল। ইহা মূলতঃ. 

সর্দধজীবে মৈত্রী ও করুগার উপরই নির্ভর করে,-- ইহাই অহিংস! |, 
সম্গগ্র স্ত্র-পিটককে বহুল পরিমাণে বারিত-শীলের শিক্ষা-ভার্ার 

বলা ঘাইতে পারে। যাহাকে দাধারণাতঃ 'শিক্টাচার : বা .হয় 
: তবাহাই চারিহ-শীল। ইছা। 'মুলতঃ চিত্তশনহুা। ল্েবা এবং সির, 
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উপর' নির্ভর করে। শীলই সভ্যতা, শীলই আভিজাত্য । শীলই 

র্ঃজীবনের ভিত্তি । পৃজলীয়কে পুজা, সম্মানিতকে সম্মান; সেবা? 

পরিচর্যা 'সগ্যঘহার, সদাচরণ প্রভৃতি চারিত্র-শীলের অন্তর্গত । সমন 

*বিনয়ু-পিটক” পুষ্থান্থুপুঙ্খক্জপে এই বিবদ্মেরই উপদেশ দিতেছে । 

“ভাবনা” ছইটি বিষয় নির্দেপ করে," উৎপাদন ও ৰর্ধান। 

(ই কুশল-চিত্ত অনুপম, তাহার উৎপাদন এবং যেই কুশল- 

চিত্ত উৎপন্ন, তাহার বদ্ধন করার নাম “ভাবনা”। তহছদ্দেস্টে 

চিনুকে সমাহিত ও স্ুশক্তিশালী করার নাম “শমথ-ভাবনা” এবং মুখ্যতঃ 

পঞ্চন্কন্ধ সম্বান্ধে অনিত্য-হঃখ-অনাত্ত-জভানো২পাদন “বিদর্শন-ভাবনা” | 

নবম পরিচ্ছেদে ইহা আলোচিত। “কর্ম-স্বকীয়তানজ্ঞানঃ” আর্থাৎ 

প্রত্যেক জীব তাহার নিজ কর্মের দৃশ্যমান প্রতিমুন্তিতশ এই 

প্রকার জ্ঞানার্জন-চেষ্টাই “তৃষ্টিখজু-কর্মী? | 

প্রতোক কুশল-কণ্দকে জ্ঞান-সম্প্রযৃক্ত কর। উচিত। হাহা 

হইলেই ইহা ত্রিহেতৃক হয়। প্রত্যেক কুশল-্কর্দের উদ্দেশ্য 

চিন-শুদ্ধি অর্থাৎ তঙ্চক্ষয়। এই উদ্দেক্যকট কুশল-কশ্মাকে জ্ঞান” 

জম্প্রযুক্ত অর্থাৎ ত্রিতেতুক করে। একই প্রকারে ত্রিহেতুক কর্ণ 

আনন্ মনে পুনঃ পুনঃ সম্পাদন করিলে উহা! উৎকৃতা 

শ্রাপ্ত হয়। 

১২। মৃত্যু চারি কারণে সংঘটিত হয়। স্বকীয় সব-নিকায়ের 

দীর্ঘতম আয়ুর সমপরিমিত আয়ুক্ষয়ে যখন €কোন সন্বের দেহাস্তর 

হয়, তখন তাহাকে আয়ু-ক্ষয়ে মৃত্যু বল হয় । কিন্ত যদি জনক- 

কণ্ম-প্রদত্ত শক্তির হাস হইয়া দেহানস্তর হয়, তবে উহ কর্মক্ষয়ে 

মুত্যু । সত্ব নিকাষের দীর্ঘতম আঘু ও জনক-কর্শা-প্রদত্ত আমু, 

এই উভয় যদি সমপরিমিত হয় এবং তাহাদের এক সঙ্গে ক্ষয় 

হইয়া দেহাস্তর হয়ঃ তবে ইহা উভয়-ক্ষয়-মৃহা। কিন্তু আয্ু এবং 

কর্ণ উভয়ের শক্তি বিছ্ভমান থাকিবার কালীন, যদি কোন বিরুদ্ধ 
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শক্তির প্রভাবে কাহারও ছেহাস্তর হয়, তবে 'উহা! উপচ্ছেদক-কর্ষ্দ 
হেতু ম্ৃতযু। ইহাকে 'অকাল-মৃত্যুও 'বলা হয়। 

উপচ্ছেদ-মৃৃত্যু ইতর প্রাণীর মধ্যে অত্যধিক সংঘটিত, প্ছয়। 

উপচ্ছেদক-কর্া দ্বারা উপচ্ছেদ-মৃত্যু হইয়া থাকে এবং অন্য 
অনেক সহশ্র কারণেও ইহা! সংঘটিত হয়। মূলভেদে উছা। আট 

ভাগে প্রদণিত হইয়াছে । (৫১) বাত; (২) পিত্ত; ৩৩) শ্লেম্মা জনিত 

ধি; (৪) তাহাদের সন্পিপাত জনিত ব্যাধি; (৫) বহিঃ প্রকৃতি 

হইতে উত্পক্ন বিপত্তি, ( ভূক-্পন, বক্ত; ঝড়, বৃষ্টি, বান-ভঙ্গ ইত্যাদি ); 

(৬) “বিসম পরিহারজ1” অর্থা বিপরীত ভাবে, অন্ভুচিত ভাবে 

দ্রবাদির ব্যবহার; (৭) আকন্মিক আত্রমণ ; (৮) কর্ম-বিপাক 

অর্থাৎ উত্গীড়ক ও উপঘাতক কর্ম-প্রভাবে উৎপন্ন ব্যাধি ইত্যাদি । 

জীবের ছুঃখ ও মৃত্যুর কারণ শুধু কণ্ নহে; বিশ্বের গঠন-প্রণালীই 
ইহাকে মৃত্যুণীল এবং সুতরাং ছুঃখ-ময় করিয়াছে। এখানেই 
লোকোতরের আবশ্যকতা ৷ 

চাতি-প্রতিসন্ধি অধারনকালে নিগ্ধের কয়েকটি বিষয় মনে 

রাখ। আবশ্যক 2 

১। চুযুতি-চিন্ত ও প্রতিসন্ধি-চিহ প্রত্যেকটি এক এক 

চিত্ত-ক্ষণিক ! ভবাঙ্গের প্রতিসন্ধি কালীন গৃহীত 'ালম্বন-পরিস্ঠাগই 

চুতি-চিত্ত বা মরণোতপত্ধি। 

১। চুাতি, প্রতিসন্ধি ও ভবাঙ্গের বীথি নাই; সুতরাং 

তাহাদের জবনও নাই। বিপাক-চিন্ডেরও ভবন নাই । 

৩। চুযুতি-চিন্ত বাখি-মুস্ত। আদক্র-চিত্বের বীথি শেষ 
| ৃ 

হইয়া গেলে, এক চিন্র-ক্ষণের জন্ত চ্যুতিচিত্ত উৎপর্ন হয় এবং 

'ভবাঙ্গালম্বন পরিত্যাগ করে। চ্যুতির পরই প্রতিসন্থি-চিন্ত 

উৎপন্ন হুয়। এই উভয় চিত্তের মধ্যে ভবাঙ্জ-পাত হটে না। 
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8. আগমনকারী ভবের পক্ষে যাহা প্রতিসন্ধি-চিত,. তাহাই 
সেই আগত . বের ভবাজ-চিতত. এবং তাহাই নেই' ভবের বিসর্জনের 
লময় স্থ্যুতি-ডিত। তাহাদের পঞজন্ার, সম্বন্ধ অনন্তর, সমনম্তর, 
নাসতি, বিগত। .এবং তাহারা বাথি-সুক্ত বিপাক-চিত্ত। 
১০৬ পৃষ্ঠা! ষ্টব্য। 

৫1 আসঙ্স-কশ্ম, বাণ্তর ছর্দলতা হেতু, হুর্বল); এই 

ফ্কারণে ইহার জনক-শক্তি না । ইহার কৃত্য নৃতন জন্ম নিদ্ধারণ ; 
এবং ইহা কর্ম, কর্ম-নিমিন্ত বা গতি-নিমিন্ত উৎপাদন দ্বারা এ 

নির্ধারণ-কৃত্য সম্পাদন করে। এবং সেই নিপ্ধারণ অনুসারে 

প্রতিসন্ধি-বিজ্ঞান প্রতিসন্কি-কৃত্য সম্পাদন করে। 

মন্তব্য 3 শিক্ষার্থীরা এখন নিজেরাই প্রশ্ন ও তহন্তর নির্সনাচম 
করিতে পারিবেন । 

বাধি-মুক্ত পরিচ্ছেদের সংক্ষেপার্থ 
বর্ণনা সমাপ্ত । 



বষ্ঠ পরিচ্ছেদ । 

স্ধাপ-সংগ্রন্ ? 

১1 স্ুচনা-গাথা-_- চিত-চৈতসিক-তত্ব প্রভেদাদি যত, 

এ পরাস্ত পঞ্চাধায়ে হয়েছে বণিত। 

উদ্দেশ, বিভাগ, মূল, কলাপ, উৎপন্তি, 

এ পঞ্চ আকারে দিব রূপের বিরুতি। 

€| ক্প-সমুদ্দেশ না! পরকাল ০ভদ? 

রূপ বা জড়-শক্তি দ্বিবিধ £₹_ চারি মহাভূত রূপ; এবং 

এইট চারি মহাভূতোৎপন্ন রূপ। এই দ্বিবিধ রূপ একাদশ ভাগে 

বিভক্ক। 

(১) 

(৩) 

(ম) 

(৫) 

(৬) 

(৭) 

কিরূপ একাদশ ? 

মহাভৃতরূপ £-_ পৃথিবী-ধাতু, আপ-ধাহু, তেজ-ধাতু। 

বায়ুধাতু । 

প্রসাদরূপ £-_ চক্ষু, শ্রোত্র। আ্াণণ জিহবা, কায় 

গোচর-রূপ £- রূপ, শব্দ, গন্ধ, রস এবং আপ-ধাত 

বঞ্জিত ভূতন্ত্রয় নামক স্প্রষ্টব্য। 
ভাব-রূপ £-_ স্ত্রীভাব, পুংভাব। 

হাদয়-রূপ £__ হ্ৃদয়-বাস্ত | 

জীবিত-রূপ £__ জীবিতেক্দ্িয় | 

আহাররূপ £_- কবলীকৃত আহার। 

এইট আঠার প্রকার রূপ অন্ত প্রকারেও প্রভেদ করা 

যাউভে পারে। (ক)ম্ব স্ব স্বভাব অনুসারে; খে) মখ্য লক্ষণ 

_-২৩ 
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অনুসারে ১ (€গ) কর্্মাদি বিভিন্ন প্রতায় দ্বারা নিষ্পাদন অনুসারে ; 
(ঘ) পরিবর্তনশীলতা। অগ্সারে ; (ডে) বিদর্শন ভাবনার আলম্বন 
আন্সারে। 

(৮) পরিচ্ডেদ-রূপ £₹_ আকাশ-ধাতু । 

(৯) বিজ্ঞপ্তিরূপ £-- কায়-বিজ্ঞপ্তি, বাকৃ-বিজ্ঞপ্তি। 
(১০) বিকার-রাপ ১-- লম্ুতা, মৃছৃতা, কর্শণ্যত৷ । 
(১১) লক্ষণ-রূপ ১-- উপচয়, সম্ভতি, জরতা, অনিত্যতা । 

কিন্ত এখানে শুধু রূপের উৎপত্তি “উপচয়” ও (উপচয়ের ) “সম্ভতি” 

একট ছুই নামে বণিত হইয়াছে । এইরূপে এগার প্রকার রূপ 

স্বকীয় গুণান্তসারে বিচার করিতে গেলে আটাশ প্রকার হয়। 

৬। স্মারক-গাথ। ; ভুত, প্রসাদ, বিষয়, ভাব ও হৃদয়, 

জীবিত, আহার সহ অষ্টাদশ হয়।- 

পরিচ্ছেদ ও বিজ্ঞপ্থি, বিকার, লক্ষণ, 

নিস্পম দশ ; মোট আাটাশ গ্ণন। 

এই পধাস্ত রূপ-সমুদ্দেশ । 

৪; বূপ-ন্বিভাগ ? 

এই সকল রূপ অহেতুক, সপ্রভায়, সাসব, সংস্কৃত, লোকীয়, 

কামাবচর, অনালম্বন, প্রহাতবা, আধ্যাত্সিক বা বাহ্িকাদি ভেদে 

বিভক্ত করিতে গেলে বনহুধা করা যাইতে পারে। তাহা কি 

প্রকার ? 

(১) পঞ্চ প্রমাদ-রূপ আধা।ক্মবিক, বাকী সব বাহিক। 

(২) পঞ্রঃ প্রসাদ-রূপ ও হাদয়-রূপ” এই ছয়টি বাস্ত-রূপ; 
বাকী সন অবাস্ত-রূপ । 
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(৩) পঞ্চ প্রসাদ .ও বিজ্ঞপ্তিছয়__ এই সাতটি দ্বার-বূপ ; বাকী 
সব অন্ধার-রূপ। 

(৪). প্রঞ্চ প্রসাদ, ভাবদয় এবং জীবিতেন্দ্িয়-_-এই আাটটি 
ইন্দ্িয়-রূপ ; অবশিষ্ট গুলি অনিন্দ্রিযরূপ। 

(৫) পঞ্চ প্রসাদ ও সপ্ত বিষয়-_ এই দ্বাদশটি স্থুল-রূপ, সম্তিক- 
রূপ, সপ্রতিঘ-রূপ ; বাকী সব সুল্মরূপ, দূররূপ, অপ্রতিঘ রূপ 

(৬) কম্মজরূপ গৃহীত (উপাদিগ্র) বূপ$ অবশিষ্ট গুলি 

অগুহীত € অন্তপাদিঘ ) রূপ। 

(৭) বর্ণায়তন দুশ্টমানরূপ ; বাকী সব অদশ্যমান রূপ । 

(৮) চক্ষু, শ্রোত্র অসম্প্ক্ত রূপ * ভ্রাণ, জিহব।, কায় সম্প.ক্ত 
বূপ। এবং একই পাঁচটিই গোচর-গ্রান্তী রূপ। বাকী গুলি গোচর 

অগ্রাহী রূপ । 

(৯) বর্ণ গন্ধ রস, ওজঃ এবং চারি মহাভুত-বূপঃ_ এই 
আটটি অবিনিভাজা-রূপ ; অবশি্ই সব বিনিভাজ্য-রূপ ৷ 

৫ স্মারক-গাথ! £-_ এ প্রকারে জড়-গণ জাটাশ প্রকারে, 
জ্তানার৷ বিভাগ করে শরীরে বাহিরে । 

এই পর্যন্ত রূপ-বিভাগ। 

৬1 বপ-সমুণ্ধান ॥ 

কর্ম, চিন্ত, খতু ও আহার+_-এই চারি বিষয় দ্বারা রূপের 
সমৃদ্খান (শবস্থাস্তর) হয়। ্ 
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(১) কর্ম-সমুখান রূপ :- প্রতিসন্ধি-ক্ষণ হইতে ক্ষণে ক্ষণে 

কামলেটির ও রূপলোকের পঁচিশ প্রকার কুশলাকুশল কর্ণ 

ফম্মজ' রূপ উৎপন্ন করে। 

(২) “চিত্ত-সযুখান রূপ £_ অরূপ বিপাক ও দ্বিপঞ্চ 'বিচ্ধান 

বর্জিত ৭৫ প্রকার চিত্ত প্রথম ভবাঙ্গের প্রথম ক্ষণ হইতে, 

উ্পন্তির ক্ষণে ক্ষণে চিদ্তজ রূপ উৎপাদন করে । এখানে অর্পণা- 

জবন ইর্থ্যাপথকেও দৃঢ় করে । ব্যবস্থাপন চিম্ত এবং কামাবচর, জবন 

বিজ্ঞপ্তিও উৎপাদন করে ) তের প্রকার সৌমনস্য জবন হসন-চিত্তও 

উত্পাদন করে। 

0) খতু-সমূখান রূপ £ শীতোষ নামধেয় তেজ-ধাভু যখন 

স্থিতিক্ষণ প্রাপ্ত হয়, তখন অবস্থান্ুসারে দেহস্থ বা বান্তিক 

খতু-সমুদখান কূপ উৎপাদন করে। 

(৪) আহার-সমুখান রূপ ১ আহার-_যাহার অন্ত নাম ওজ১ 

যখন পরিপাক হইয়া দেহের অঙ্গীভূত হইতে থাকে এবং যখন 

স্থিতিপ্রাপ্ত হয়, স্খনই আহার সমুখখান রূপ উৎপাদন করিতে থাকে । 

তন্মধ্যে “হৃদয়'বূপ” এবং “ইন্দ্রিয় রূপ” কর্মাজ। *বিজ্ঞপ্তিদ্বয়” 

চিত্তজ “শব” চিত্তজ্ঞ ও খতুজ । “লঘ্ুতাদিত্রয়” খতু-চিত্ব-আহার 

সম্ভূত “অবিনিভাজা রূপ” এবং “আকাশ-ধাতু চারি কারণেই 

উৎপন্ন হয়। “লক্ষণ-রূপ-চতুষ্ট” এই কারণ চতুষ্টয়ের কোনটি 

দ্বারা উৎপন্ন হয় না৷ 

৭। স্মারক-গাথ। £₹₹_ কশ্মে মষ্টাদশ রূপ, চিন্তেতে পঞ্চাশ, 

খতুৎপন্ন ত্রয়োদশ, 'াহারে দ্বাদশ । 

রূপোৎপন্তি আদি শুধু ব্বভাবে বিকাশ ; 

লক্ষ রূপেরে কেহ করেনা প্রকাশ। 

এই পান্থ রূপ-সদুখান-নীতি। 
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৬৮০ ফাপ-্কালখপ 

সকল রূপ একসঙ্গে উৎপন্ন হয়, একসঙ্ে. পনিরোধ 

প্রাপ্ত হয়, এক নিশ্রয় গ্রহণ করে এবং একসঙ্গে বিদ্ধমান 

থাকে, তাহাদের সমবায় এক কলাপ বা! গুচ্ছ । ,এই গুণানুসানে 

শ্রেণীভাগ 

(১) 

(১) 

(৩) 

(৪) 

(৫) 

(৬) 

(৭) 

(৮) 

(৯) 

(১) 

(২) 

(৩) 

(4) 

(৫) 

(৬) 

করিলে একুশ প্রকার রূপ-কলাপ হয়। 

নয় প্রকার কণ্ সমুখান কলাপ *-- 

জীবিতেক্দ্িয় অবিনিভাজ্যরূপ, চক্ষু সহ চক্ষু-দশক। 

29 % শ্রোত্র সহ শ্রোত্রদশক। 

রঃ আণ সহ আ্াণ-দশক। 

রঃ টা জিহবা সহ জিহবা-দশক | 

%ঃ কাম সহ কায়-দশক। 

রঃ স্্ীভাব সহ স্ত্রীভাব-দশক। 

রি রা পুংভাব সহ পুংভাব-দশক। 

৮ নু হৃদয়-বাস্তব সহ বাস্ত-দশক । 

্ রী --* জীবিত নবক। 

ছয় 'প্রকার চিস্-সমুখান কলাপ £- 

আঈনিধ অবিনিভাজ্যরূপের মন্চ নাম ০শুদ্ধাষ্টক”। 
এই শুদ্ধাষ্টক কায়-বিজ্ঞপ্তি সহ-_“কায়-বিজ্ঞপ্তি নবকছ। 

শুদ্ধাষ্টক, শব্দ, বাক্-বিজ্ঞপ্তি সহ-_“বাকৃ-বিজ্ঞপ্রি-দশক” । 
সুদ্ধাষ্টক, ল্ঘৃতা, মৃদ্বতাঃ কর্্মণ্যতা৷ সঙ্ক__ 
“লছ্বুতীদি একাদশ্শক” । 

কায়-বিজ্ঞপ্তি, “লঘুতাদি একাদশক” সহ “কায়-বিজ্ঞপ্তি- 

লঘ্বুতাদি দ্বাদশক"”। 
বাক-বিজ্ঞপ্তি, শব্দ, “লঘ্বৃতাদি একাদশক” সহ “ত্রয়োদশক”। 
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চারি প্রকার খতু-সমৃখান কলাপ :-- 

(৬). শুদ্ধাষ্টক। | 

(১) শুঙ্ধাষ্টক, শক সহ,--শকফা নবক”। 

(৩) শুদ্ধাষ্টক সহ লদ্ঘুতাদি একাদশক,-_“লঘুতাদি একাদশক” / 

(৪) শুদ্ধাষ্টক, শব সহ লঘ্ুতাদি দ্বাদশক,_ 

'“শব্দ-লঘূতাদি দ্বাদশক” । 

রর স্পস্ট 

ছুট প্রকার আহার-সমুখান কলাপ :_ 

(১) শুদ্ধাষ্টক। 

(২) শুদ্ধাষ্টক সহ লঘ্ুতাদি একাদশক। 

উপরোক্ত *শুদ্ধাষ্টক” ও শব্দ-নবক” দ্বিবিধ খতু-সমুগ্ধান 
কলাপ বাহিরেও উৎপন্ন হয়। অবশিষ্ট সমস্ত কলাপ আধ্যাত্মিক 
অর্থাৎ শুধু জীব-দেহেই উৎপন্ন হয়। 

৯ | স্মরক-গাথ। ;--- কম্মে নয়, চিন্তে ছয়, খতু চারি গণে, 

আহারে কলাপ দুই, একুশ একুনে। 

আকাশ, লক্ষণ চারি কলাপাঙ্গ নভে, 

একোৎপন্ন নহে তা'র। পণ্ডিতের কহে। 
৮ 

এট পরান্ত কলাপযো্বন। | 

(৩ এআ নহে 
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৯০1 ক্তপোঞ্পতিন্ব ভ্র্স 

কামলোকে 272 

কামলোকের সন্তগণ এই সমস্ত রূপ যথোচিত ভাবে প্রবর্তনের 

সময় পরিপগ্রর্ণাকারে প্রাপ্ু হয়। 

ম্বদজে ও উপপাদিক সন্বের প্রতিসঙ্ধগির সময় চক্ষু, শ্রোত্র, 

আাণ, জিহ্বা, কায়, ভাব, বাস্তু এই সপ্ত দশক অধিক পক্ষে, 

এবং ন্যুন পক্ষে তিন দশক উৎপন্ন হয়। অর্থা কখনও কখনও চক্ষু, 

শ্োত্র, স্বাণ ও ভাব,__একঈট চারি দশক উৎপন্ন হয় না। সেই 

হেত ভাহাদের কলাপ-হানি ভয় । 

পক্ষান্তরে গর্তাশয় সত্বুগণের কায়, ভাব, বাস্ত।-- এই তিন 

দশক ট্টতপন্ন তয়। কখনও বা ভাব-দশক উৎপন্ন ভয় না। 

প্রবর্তন-কালে ক্রমে চক্ষু-দশকাদি টতপন্ন তয়। 

এই 'প্রকাবে প্রতিসন্ধির সময় হঈতে কর্ম-সমুখিত্ত রূপ- 
কলাপ-সন্ভতি, দ্বিতীয় চিত্র-ক্ষণ হঈতে চিন্-সমুখিত, স্থিতিক্ষণ 

হাতে খতু-সমুখিন্ত এবং পরিপাকের সময় হইতে আহার-সমুখিত 
রূ'প-কলাপ-সম্ভৃত্ি, কামলোকে, দীপ-শিখার ন্যায় নদী-ুস্রাতের 
হ্যায় যাবদাষু আবিচ্চিন্ন ভাবে প্রবাতিত হইতে থাকে। 

মরণ-কালে রূপের ক্রিয়া 

মরণ-কালে, চ্রাতি-চিত্তের সপ্ুদশ চিন্দ্ক্ষণ পুনেনিস্থিতিক্ষণ 

হাতে আর কন্মজ রূপ-কলাপ উৎপন্ন হয় না। পূর্বেবাৎপন্ন 
কর্মজ রূপ-কলাপু চ্যুতি-চিত্তক্ষণ পরাস্ত প্রবাহিত হইয়। নিরুদ্ধ হয়। 
তৎপর চিত্র ও আহারজ রূপ-কলাপ বিচ্ছিন্ন হয়। সর্বশেষে 

খতু-সমূখিত রূপ-কলাপ-পরম্পরা মৃত কলেবর পধ্যস্ত প্রবাহিত হয়। 

১১। স্মীবক-গাথা। £-- আমরণ জড়-শক্তি এ নীতি আঁচরে £ 

গুুতিসদ্ধি ত'তে পুনঃ এ নীতি পরে। 
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১২। বুপলোকে £- 

কিন্ত বূপলোকে স্া, জিহ্বা, কায় ও ভাব দশক এবং 

আহীারজ, বপ-কলাপ উৎপক্ন হয় না। সেজন্ক তথায় প্রতিসন্ধি 

কালে চক্ষু-শ্রোত্- বাজ দশকত্রয় ও জীবিত-নবক,» -এই চারি প্রকার 

৯১ রূপ-কলাপ, এবং প্রবর্তনকালে চিন্ত ও খতু সমুখ্িত 
প-কলাপ উৎপক্প হয়? 

অসংজ্ঞ-সত্বগণের এমন কি চক্ষু, শ্রোত্র, বা শব্দ-কলাপও 

উৎপন্ন হয় না। তদ্রুপ তাহারা চিন্ত-সমুখিত রূপ-কলাপেও 

রঞ্চিত। সেইজন্য তাহাদের প্রতিসঞ্ধির সময় তাঙ্কারা জীবিত-নরক 
মাত্র এবং প্রবর্তনের সময় ততোধিক শব্দ-বজ্জিত খতু-সমুখিত 
স্বপ-কলাপও প্রাপ্ত হয়। 

এই প্রকারে কাম, রূপ ও অসংছ্,_ এই সিন লোকে 

প্রৃতিসন্ধি ও প্রবর্তনকালান্সারে দ্বিবিধ রূপোৎপত্তি বুঝিতে হইবে ॥ 

১৩। স্মারক-গাথ। £-_ কামেতে আটাশ রূপ ; রূপে তেঈশ পাই ২ 
সতের অসংজ্ঞলোকে ; অরূপেতে নাই । 

বিকার, জরতাঃ, শব্দ, চ্যাতি-সন্ধিকালে 

অনুভূত নহে; কিন্ত 'প্রবন্তনে মিলে। 

'এই পধান্ত দূপোৎপত্তি ক্রম /. 
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৬৪1 ন্দিকান-ক্লগু ?.' 

. নিববান-_ যাহা! লোকোত্তর বলিয়া পরিগণিত ডাহা, চারি 
মার্গ-জ্ঞান দ্বার! প্রত্যক্ষ করিতে হয়। ইছ। চারি মার্গের ও “চারি 
ফক্সের আঙলম্বন এবং “বান” (বন্ধন ) নামক তৃষা হতে হহির্গঙ্ষন । 

ইহা স্বভাবাস্ুসারে একনিধ। কিন্ত ' শ্ঠায়সঙ্গত অভিথ্যক্তির 

উপায় অন্ুয্ারে দ্বিবিধ,-- সইউপাদিশেষ নিধবান-ধাতৃ এবং অনুপাদিশেষ 
লিষ্বান-ধাতু । সেইরাপ আকার ভেদে ত্রিবিধ ?--শৃন্, অনিমিত্ধ, 

অপ্রণিহিত। 

১৫। স্মারক-গাথ। “তাচাত-আনস্তপদ, আঅকৃত ও লোকাতীত,' 

তৃষ্চা-মুক্ত মহধিরা করিয়াছে প্রচারিত 
নিববানেরে। সেইকপ তথাগতগণ 

পরমার্থে করিয়াছে চতুদ্ধা বর্ণন ২ 

চিত্ত, চৈতসিক, রূপ, নিষবান পরম | 

এই পর্ষ্স্থ অভিপশ্মর্থ-সংগ্রহে কপ-সংগ্রহ নামক 
ঘষ্ট পরিচ্ছেদ । 

অলস তল স 

“২৭৪ 



, ্বপ-সংগ্রহের সংক্ষেপার্থ বর্ণনা । 

এ যাবৎ ১৩ পরিচ্ছেদে চিত্ত-চৈতসিকের বিভাগ এৰং 
৪---$ পরিচ্ছেদে প্রবর্তনকালীন ও প্রতিসন্ধি কাঙ্সীন চিভ্ত-চৈত দিকের 
কাধ্যাবলী বিষ্লেষণ করা হইয়াছে। এখন এই যষ্ঠ পরিচ্ছেদে 
ব্বপ-স্বন্ধের গুণ তেদে ২৮ প্রকার নামকরণ, তাহাদের আধ্যাত্মিক- 
বাছ্িকাদি ভেদে বিভাগ, অবস্থা-পরিবর্তনের কারণ, কলাপ ও 
উৎপন্তি-ক্রম, এই, পঞ্চাকারে বর্ণন কর! বাইতেছে। 

বৌদ্ধ-দর্শন জড়-জগতকে উহার গুগ ও শক্তিতে পরিণত 
করিয়াউ পর্যবেক্ষণ করিয়াছে এবং বুঝিয়াছে যে, ইহাও যনোজগতের 
ম্যায় নিরস্তর পরিবর্তনের প্রবাহ । যাহ! শীতে সঙ্কুচিত ও উদ্চাপে 
গুসারিত হয় তাহাই “রূপ” । “রূপ” সাধারণ অর্থে জড়-পদার্থ ; 
লৌফিক অর্থে বর্ণ ও আকার; এবং বিশেষার্থে জড়-পদার্ণের 
গুপাবন্কীকে বুঝায়। অভিধ্্দে এই বিশেষাথেই ইহা আলোচিত 
হস্টয়াছে। 

১। জড়-পদার্থ মাত্রই স্থান শতাপিকার করিয়। থাকে। 
সুত্তরাং “স্থানাবরোধকত্াা” বা “বিস্তৃতি” জড়ের একটি মৌলিক গুণ । 
ইঙ্ছার অস্তর্ত গুণ কঠিনতা-কোমলতা। কঠিনতা ও কোমলতা 
তূলন। মূলক ; যেমন কার্পাস জলের তুলনয় কাঁটিন বট, মাটির 
তুললায় কিন্ত কোমল। স্ৃত্রাং কার্পাসকে কঠিন বা কোমল 
বল! অন্ত বস্তর সন্থিত ইহার তুলনার উপর নির্ভর করে। জড়ের 
এই বিস্তৃতি” ও কঠিনতা-কামলতা গুণের পরিভাষা “পৃথিবী-ধাতুছ। 
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“পরত্থরতী'তি পথবী”। পালি “পক্ঘরতি” অর্থ বিস্ত ত হওয়া। 
পৃথিবী শব্দ দ্বারা কেহ যেন এই আমাদের বাসছুমি : পৃথিবীকে 
না বুঝেম। অবশ্য পৃথিবীটাও জড় পদার্থ এবং হারও ভান 
গুণের সহিত “পুথিবী-ধাতু* গুণও বিদ্যমান আছে। জাড়ের' একট 
“বিস্তুতি” গুণকে “বাতু" বলা ভইয়াছে, কারণ "সর্বাবস্থায় জড় 
তাহার এই বিশিষ্ট বিপ্তুতি গুণ বা ম্বভাব ধারণ করে। 

-জড়ের আর একটি মৌলিক গুণ “সংসক্তি”। একই গুণ- 
বলে জড় পিগীড়ত হইতে পারে। তরল পদা্",__যেমন জল, 
দ্বিধা বিভক্ত হইলেও স্বতঃ পুনঃ জড়ীভূত হয় এট “সংসক্তির” 
কারণে এবং জলেই এই সংসক্তি-গুণ প্রকটি। এস্টজন্য এই সংসক্তির 
পরিভাষা “আপ-্ধাত়”। আপ্ অর্থ বন্ধন। এই আপ-ধাতু বা: 
২সক্তি যেমন জলে, তেমন লৌহদণ্ডে, স্ুবর্ণধণ্ডেও বিশষ্ঠমান। 

জড়ের তৃতীয় মৌলিক গুণ “তাঁপ”। তাপন্থীন পদার্থ নাই । 
উঞ্-নীতল তাপে তলন। মূলক অবস্থা মান। উহার পরিভাষ। 
“ভ্তেজ-ধাতৃ” | দগ্ধ, উত্তপ্ন, আলোকিত, পবিপাক করিবার, শক্তি 
এই তেজধাতু। 

জড়ের চতুর্থ মৌলিক গুণ “গতিশীলতা” । এবং তার 
পরিভাষ! “বায়-ধাড়”। যাহা প্রবাহ্ঠিত' হয় অথাৎ গতিশীল 
তাহাই বায়ু। চন্দ্র, সূর্ধা, গ্রহ, নক্ষত্র উহাদের বায়ু-ধাতু-গুণে্ট 
ত্য স্ব কক্ষে ঘুরিতে পারিতেছে। এই আমাদের দেহ, অঙ্গ, প্রত্যক্ষ, 

হন্ম, পদাদিকে মন গতিশীলতা! বা বাযুখাতুর বিষ্ঞমানভার কারণে 
ইচ্ভামত. পরিচালন করিতে 'পারে। জড়ের যদি এই গুণ না 
থাকিত তবে গতি, বেগ, ভারিম্ব, ধারণ, বাধাদান, চলর্:শীলতা, 
বান্ু-প্রবাহ, জোয়ার-ভাট! ইত্যাদি গতি-ক্রিয়। সম্ভব ' হুইউ না? 
এই বাস্থুধাতু তেক্ত-ধাতুর সহিত অবিরচ্ছন্চ ভাবে জড়িত এবং 
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উদ্ভাপের উৎপাদক জড়-জগতে যেমন বাযুখোতু এবং তেজ-ধাতু, 

মনোজগতে তেমনি চিত্ত এবং কর্ম। জআড়ের এট ৪৭ চতুষটয় 

পরম্পর আজ্িত, সহজাত ও সন্বস্বীভূত এবং? বর্ণ, গন্ধ, রস, 

ওঝের খহিত সংযুক্ত। এই সংযোগের মীত্রাধিক্যানথগারে জড়ের 

বিভিন্ন অবস্থা, বিভিন্ন আকার। প্রথিবী-পাক্রতে কগিনতা, 'আপে 

সংসক্তি,। তেজে তাপ এবং বায়ুতে বেগের আধিক্য বিষ্যমান। 

জড়ের : এই শক্তি চতুষ্টয়ের সাধারণ নাম “মহাড়ত-রূপ”। 

“হাতত” অর্থ মহদাকারে বা! প্রকটাকারে গঠিত । স্থৃতরাং ইহার 

অর্থ এই যে, জড়ের ঘেই যেক্ট গুণ মহদাকারে গঠিত হয়া, 

উৎপন্ন হয়া আছে, সেই গুণ “মহাভূত-রূপ”। জড়ের মৌলিক 

গুণ চতুষ্ট্ন হইতেই বাকী ২৪ প্রকার রূপ উৎপন্ন হয়, এবং সেই 

উৎপন্ন রূপ প্রত্যেকটিতেই এই চারি গুণ প্রকট ভাবে বিষ্যমান 

আছে। ভূতরপ বাতীত এই ২৪ প্রকার রূপের সাধারণ নাম 

স্টউপাদায়ূপ” বা উৎপন্ন রূপ। 

*. (২) প্রসাদ-রূপ £-- প্রসাদ অথ ন্যচ্ছতা ; এইট স্বচ্ডতা-গুণ- 

বিশিষ্ট জড়-পদাথগুলিই প্রসাদ-রূপ। ন্বচ্ছ দর্পণে যেমন পদাথের 

প্রতিহিস্ব পড়ে, তেষনি এই প্রসাদরূপের অন্তর্গত চক্ষে বর্ণের, 

শ্রোজে শবের), জাণে (নাসিকায় ) গন্ধের, জিহবায় রসের এবং 

ঝায়ায় স্প্রষ্টবযর (ত্বগিন্্িয় গ্রান্থ জড়-গুণের ), যেন প্রতিবিষ্ব 

পতন দ্বার! স্পর্শোংপত্তি হয়। এইজন্। ইহাদের সাধারণ নাম 

“সাদ-রূপ” | এই প্রসাদ-রূপকে বাস্ত-রূপও বলা হয়। “হ্বনয়- 

বাস্তু” সহিত বাস্তরূপ ছয়টি। ১০১ পৃষ্ঠায় ধর্চিত্তের বাস্ক-সংগ্রহ 

এবং ১১২ পৃষ্ঠায় উহ্থার সংক্ষেপার্থ তরষ্টবা। চক্ষু দ্বার। দর্শন-কৃত্য 
সম্পাদিত ছয়; এই গণ চক্ষুরট আছে, অন্ত জড়ের নাই। 
শুতিরাং ইউর চক্ষুর এ শ্রগ।,, কিন্তু চক্ষুর বিষ্টতি বা 

্মানিবধঙগাখকতা, . সংসক্তি,' তাপ ও গ্ি শীলা, শশ্টান্, 'জড়ের 
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সহিত সাধারণ গুণ। এই জন্ত বল! হয় চক্ষুতে পৃথিবী-ধাতু, 
আপ-ধাতু, তেজ-ধাহু, বানু ধাতু বিদ্মান। যেমন চক্ষু * সম্বন্ধে 
তেমন অন্য চারি প্রসাদ-রূপ সম্বন্ধে। শ্রোত্রের শ্রবণ-কৃতা, আপের 

আত্মাণ-কুত, জিহবার রসানুভব-ফুত্য এবং কায়ার স্্রষ্টব্য-কৃতা 

বিশেষ ৭5 সাধারপ গুণ নহে । তাহাদের সাধারণ গুণ পুথিবী- 

ধাতু ব! বিস্তূতি, আপ-ধাতু বা সংসক্তি, তেজ-ধাত বা! তাপ. 
বায়ু ধাতু বা! শাতিশীলতা । 

(৩) গোচর-রূপ 2 গোচর ভআর্থে গো-চরণ ভূমি। চক্ষা্দি 
পঞ্চেন্দি় বরূপাদি আলঙ্গনে বিচরণ করে বলিয়া রূপ, শব্দ, গন্ধ, রস 

ও স্প্রষ্টব্যকে “গোচর-রূপ” বলা হয় । বূশ পদার্থের নানা বর্ণ ও 
আকার; ইহ চক্ষু-গ্রাহ্য। শব্দ, গন্ধ, রস বুহ্ধা সহজ 1 কাঁয়া বা 

ত্বগিন্দ্রিয়ের আলম্বন আপ-ধাতু বচ্জিত ভূতত্রয়, অর্থাৎ পৃথিবী-ধাড্ং 

তেজ-ধাতু ও বায়-ধাতু। আপ-ধাতু, বা সংসক্তি ত্বগিন্দ্রিয় বা 
কায়ার গ্রান্থা নহে, সুতরাং কায়ার আলল্গনও নহে । চাপের 

কোমলতা পৃথিবী-ধাতু,; শীতলতা তেজ-ধাত্; বেগ বায়ুধাত, ; 
এইট সব কায়া-গ্রাহ্া। কিন্তু ইহার সংসক্তি কায়া-গ্রান্ নহে । 
এই অর্থে কায়ার আলম্বন স্প্রষ্টব্য অর্থাৎ আপ-ধাতু বজ্জিত ভূতত্রয়! 

(৪) ভাব-রূপ £--“ভ্”” ধাতু নিস্পন্ন “ভাব শব্দ ছ্বারা জড়ের 

উৎপত্তি বা উৎপাদনকারী গুণ-.বুঝায়। ক্ী-ভাবরূপ- অথ স্ত্ী- 

 জাভি-সুলভ আকার, ব্যবহার, চলন, ভাষণ, অঙ্গ-প্রতাঙগ, হাঁব- 

ভাব-ভঙ্গী ইত্যাদির উৎপাদক শুণ। *পুং-ভাব-রূপ” অর্থ পুরুষোচিত 
আকার, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, চলন, ভাষণ, হাব-ভাব-ভঙ্গী ইত্যাদির 
উতপাদক €&৭। এবংবিধ গুণাবলী স্ত্রী ও পুরুষ উভয়ের সর্দ্বান্ষে 
পরিবাপ্ত। এই গুণাবলী উৎপাদনে ইন্দ্র বা আধিপত্য করে 
বলিয়। ইহাকে স্ত্রী-ইন্দ্রিয়। পুং-উন্দ্রিয় বলা হয়। 
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(৫) হ্ৃদয়-রূপ $-- ১১২ পৃষ্ঠায় বাস্ধ-সংগ্রহ দ্রষ্টব্য । 

(৬) জীবিত-রূপ ;__ রূপের জীবনী-শক্কি। কর্ বলে 
রূপ-স্কদ্ধের উৎপত্তি হইলেও ইহার জীবনী-শক্তি এই রূপ-জীবিতেক্দ্িয়ের 
বিদ্মানতার উপর নির্ভর করে। উন্তিদ ব' প্রস্তরাদিতে . এই গণ 
বিগ্কমান নাই ।' এই গুণও জীবের সর্বধাঙ্গে বিদ্ধমান। উত্ভিদের 
জীবন ওজঃ ও তেজধাতুর উপর নির্ভর করে। তেজ ধাতু ঝা 
শীতোঞ্চতাই বাম্প, বৃষ্টি, মেঘ, খতবৈষন্যের এবং উত্ভিদাদির 
উৎপত্তি-বৃদ্ধির কারণ। | 

(৭) আহার-রূপ £-_রূপর পোষন ও পুষ্টির জন্য আহার 
প্রয়োজন । জীবিতেন্দ্রিয়ও এই আহারে নির্ভরশীল । কবলীকৃত ব৷ 

গলাধঃকরণ দ্বার 'যাহা আহার করা যায়, তাহাই কবলীকৃতাহার। 

কবলীকৃতাহারের এই পোষণ ও নদ্ধন গণ আছে বলিয়া্ঈ, এই 

আহারের জন্ক মানুষ এবং ইতর প্রাণী নানাবিধ পরিশ্রম ও কাষ্যে 

রত থাকে। 

পৃথিবী-ধাতু হইতে কবলীকৃত-আহার পর্ধান্ত ১৮ প্রকার রূপকে 
“নিষ্পন্ন-রূপ” বলা হয়, কারণ তৃষ্ণা-দৃষ্টি-মান সম্প্রযুক্ত কম্মন দ্বার। 
এই ৪৮৮৮ প্রকার রূপ উৎপন্ন হয়। নীচের দশ প্রকার রূপ 

কর্ম্ম-নিস্পন্ন নহে, এভন্ত তাহারা “অনিষ্পন্ন-রূপ” | 

(৮) পরিচ্ছেদ-রূপ £-_-পরিচ্ছেদ-রূপের সীমা-ব্যঞ্তক গুণ। ইহা! 
সাম্ভরতারই অগ্ত নাম; এই সান্তরতা বা সচ্ছিত্রতাই আকাশ-ধাত, 
পদার্থ যতই অণু-পরমাণু বিশিষ্ট হউক না কেন, যতই নিরেট 
হউক না কেন, উহা! সাম্তরতা বা আকাশ-ধৃতু. বঞ্জিত হইতে 
পারে না। এই গুপ আছে বলিয়া পদার্থকে ভঙ্গ করা যায়। 

বালুকান্তুপের মধ্যে যেমন আকাশ বিদ্তমান, প্রত্যেক বালুক! 

কণায়ও ভ্েেমন আকাশ বিদ্যমান। বানুকা-ভপ অপসারিত করিলে 

তভুৎপন় আাকাশও অপমন্যত ভয়। 
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(৯) বিজ্ঞপ্তিরূপ :--জড়-পদাথের যেই গুণের সাহায্যে মনোভাব 

ব্যক্ত করা যায় বা ব্যক্ত হইয়া পড়ে, তাহাই বিজ্ঞপ্তি-রূপ। 
অথ-পূর্ণ বাক্য দ্বারা একের মনোভাব অন্যের বোধগম্য কর! 
বাক্-বিজ্ঞপ্তি, এবং অক্গ-প্রত্যঙ্গের সঞ্ালনে, ইসারা-ইঙ্গিতে মনোভাব 
ব্যক্ত করার নাম কায়-বিজ্ঞপ্তি। শক চিন্তজ "হইলে অর্থাৎ 
অভিপ্রায় প্রকাশক হইলে বাক্-বিজ্ঞপ্তি। একজন পড়া কণ্ঠস্থ 

করিতেছে, ইহ। তাহার শব্ধ উচ্চারণ হইতে জান! যাঁয়। একজন 
মাথা চুলকাইতেছে,__ইহা! তাহার এই কায়-ত্রিয়া হইতে জানা 
যায়। জড়-পদার্থের এই গুণ আছে বলিয়াই জীবের মনোভাব 

অভিব্যক্তি পায় এবং তজ্জনিত সুবিধা-কুবিধ! তাহার! ভোগ করে। 

কিন্তু বজ্ধ্বনি, মেঘের ডাক, সমুদ্র-কল্লোল, বাতাসের হুহুষ্কার 
উদরের কল কল, বিজ্ম্তণ, মরুং-ক্রিয়া, বৃক্ষ-শাখার সঞ্চালন, ইত্যাদি 
বিজ্ঞপ্তি-রূপ নহে; কারণ এই সব খতু-সমুখ্খান ; চিত্ত-সমুশ্খান 
নহে। অর্থাৎ কাহারও ইস্ছায়*্হয় না; তাপের বৈষম্য হেতুই 
'ঘটিয়াই থাঁকে। বিজ্ঞপ্রিরূপও বিকার-রূপের অন্তর্গত ' কিন্ত 

বিজ্ঞপ্তিদ্ধয় শুধু চিত্তজ। বিকার-্রয় চিন্ত-ধাতু-আহারজ। এইজন্ 

পর্ধবিকার-রূপ ছুই ভাগে প্রদশিত। 

(১০) বিকার-রূপ £-- যে সকল রূপ উৎপন্ন অবস্থায়” আছে, 

তাহাদের অর্থাৎ জাত-ক্ধপের বিশেষ অবস্থার নাম “বিকার”। 

ইহা ত্রিবিধ লঘুতা, মৃছৃতা এবং কর্মণ্যতা। রূপের প্লবনশীলভ, 
হাল্কা ভাবই “লঘ্বৃতা”। কায়-ক্রিয়ার বিরোধিতা না করিয়া 

ইচ্ছানুরপ সঞ্চালনশীলতাই “মৃছৃতা” । শারীরিক ক্রিয়ার অনুকূল 

অবস্থাপরূতা, কর্মোপযেগিতাই “কর্ণ্যতা” । যখন দেহের কোন 

অংশে চারি মহাভ্তরূপের তারতম্য ঘটে, তখন উহা কাধ্য-দম্পাদন- 
কালে. ভারী বোধ হয় যেমন বাত বা অন্য ব্যাধিগ্রস্ত অঙ্গ- 

প্রতাঙ্গ, আরষইট জিহবা ইত্যাদি! তখন উহ শুধু লতুতাহীন হয় না, 
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কঠিন হয় এবং সুতরাং অকর্নশ্য হয়। কিন্তু যখন চারি মহানুত-রাপ 

যথোচিত পরিমাণে বিদ্যমান থাকে, এবং দেহও ম্ুস্থ থাকে, 

তখনই 'আমরা বলিতে পারি রূপের লঘ্ৃতা, মতা ও কর্শাণাতা 
গুণাবলী ঠিক আছে। 

(১১) লক্ষণ-রূপ £__ ঘে সকল প্রধান লক্ষণ 'বা চিহ্ন ছার! 
নিশ্চিত ভাবে জানা যায় যে, সমস্ত জড়-পদার্থ এবং .তাহু।দের 

গুণাবলী অনিতাতা ও পরিবর্তনশীলতার অধীন, সেই সকল চিহ্ন 
“লক্ষণ-বূপ” | “উপচয়” বলিতে উপচয় এবং উপচয়ের সন্ততি 
এই ছুই অবস্থা বুঝায়। এই ছুই অবস্থার মধ্যে প্রথম অবস্থার 

নাম “অচয়” | যথা £- প্রতিসন্ধি। দ্বিতীয় অবস্থা “উপচয়” | 

যথা! £-_-প্রতিসন্ধির' পরক্ষণ হইতে চক্ষু-দশকাদির উৎপত্তি পধ্যস্ত 

ক্রমিক গঠন। উপচিতের অর্থাৎ পূর্ণ গঠিতাবস্থার প্রবাহ “সম্ভতি' | 
অবশ্য এই সম্ভতির সময় ক্ষণিক “জড়তা”, ক্ষণিক “অনিত্যতা" 

( উৎপত্তি-স্থিতি-ভঙ্গ ) নিয়মিত ভাবে ঘটিতে থাকে । অচয় 
হইতে সম্ভতির শেব পখান্ত রূপের উংপন্তি-কাঁল ; “জাতিরূপ”। 

“জরতা” পতনাবস্থা এবং “অনিত্যতা”' ম্বৃতাবস্থা ৷ এই সব লক্ষণ 

যেমন্ত বৃক্ষে, শাখা-প্রশাখায়, পত্র-পুষ্প-ফলে দুষ্ট হয়, তেমন প্রত্যেক 
দৈহিক ক্রিয়ায়। গমনাগমনে, দণ্ডায়মানে, শয়নোপবেশনে, ভাষণে 

এমন কি চক্ষুব উন্মীলনে ও নিমীলনে বিদ্ধমান। 'এই লক্ষণ-রূপ 

সম্বন্ধে “ভাবনা” বিদর্শনের অস্ত তি? ৃ্ 

৪। বূপ-বিভাগ £-- লোভ-দ্বেযাদি ছয় হেতু চৈতসিক, রূপের 

গুণ নহে। এই অর্থে রূপ “অহেতুক” । কিন্ত বূষ্ঠালম্বন, শব্দালম্বন, 
গন্ধালম্বন, রসালম্বন এবং ক্প্রষ্টব্যালম্বনাকারে জড় লোভাদি 

হেতু-উৎপত্তির আলম্বন-প্রত্যয় বা আলগ্বনোপনিশ্রয় প্রত্যয় হয়; 
এইজন্য রূপ» “সপ্রত্যয়” । ইহাতে এই বুঝা গেল যে, রূপের 
গুভাবে যে তৃষ্ণা বা দ্বেষ জন্মে, তাহার হেতু সেই বাক্তি 
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বা সেই বস্তু নহে; তাহার হেতু নিজ চিতে; এবং এ বস্তব। 

ব্যক্তি তৃষ্ণা বা ছ্েষ উৎপত্তির উপনিশ্রয় বা উপলক্ষ “মাত্র । 
কুশল চিত্তোৎপত্তির আলম্বন বলিয়া রূপ কামাসবাদির সহযোগী, 
এইজন্য ইহা “সাসব”। রূপ গুত্যয়-সমবায়ে উৎপন্ন হয বলিয়া 

“সংস্ক ত”,__ সমবায়ে কৃত। পঞ্চ উপাদান-ন্বন্ধা নামক লোকের 
(অনিত্য বিষয়ের ) অন্তর্গত বলিয়া রূপ “লোকীয়” এবং .কাম- 

তৃষ্ণার .€( রূপ, শব্দঃ গন্ধ, রস, স্প্রষ্টব্যের, জন্য তৃষ্ণার ) বিচরণ- 

ভূমি স্বরূপ বলিয়া “কামাবচর”। রূপ চিত্তের আলম্বনাকারেই 

ব্যবহৃত হয়, নিজে কোন প্রকার আলম্বন গ্রহণ করিতে পারে না ; 
এইজন্য ইহা “অনালম্বন” । তদঙ্গ-প্রহাণাদি দ্বারা পঞ্চ-নীবরণকে 

যেই প্রকার পরিত্যাগ করা যায়, রূপকে সেই উপায়ে পরিত্যাগ 

করা যায় না; এইজন্য রূপ “অপ্রহাতব্য”। “হ1” ধাতুর অর্থ 

পরিত্যাগ । অ+ প্র+হা1তব্য-অপ্রহাতবা। দেহস্থ বপ 

শআাধাত্মিক, অবশিষ্টগাঁল বাহ্যিক। 

(১) পঞ্চ প্রসাদন্ধণ আধাম্সিকক কারণ তাহার! পঞ্চ 

স্কন্ধের উপর নির্ভর করিয়াই উৎপন্ন হয় ও কাজ করে; কিন্তু 

'অন্যান্ত রূপ তদ্রপ নির্ভরশীল নহে, পঞ্চ স্বান্ধের বাহিরেও বিট্যমান, 

এইজন্য বান্িক | (২) হৃদয়রূপ বাস্ত বটে, কিন্তু দ্বার নহে । বিল্ঞপ্তিছয় 

দ্বার বটে, কিন্তু বাস্ত নহে। প্রসাদ-রূপ কিন্থ বাস্ত, দ্বার উভয়। 

বাকী রূপ বাস্তও নহে দ্বারও নহে । (১) সপ্তবিধ দ্বার-রূপ বাথি- 

চিনের এবং প্রাণি-বধাদি কশ্মের উৎপত্বি-মুখ-ন্বদপ। তন্মধ্যে 

পঞ্চ-প্রসাদ-রূপ । উঁপত্তি-দ্বার এবং বিজ্ঞপ্তিদ্য় কম্মদ্বার। যেমন 
বুদ্ধ-রূপ চস্ষু-প্রসাদ-দ্বারে প্রতিবিষ্বিত হইলে শ্রদ্ধা জন্মে। তৎপর 
অঞ্জলিবন্ধ হস্তে, “নমোতস্স” বাক্যে কর্ম করা হয়। এই 

প্রকারে বিজ্ঞপ্থিদ্ধয় কর্মের ছার স্বরূপ. এবং পঞ্চপ্রসাদ-রূপ বাখি- 
টি 
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চিন্তের দ্বার স্বরূপ। (৪) চক্ষু দর্শন-কৃত্য সম্পাদনে চক্ষু-বিজ্ঞান ও 

তৎসম্প্রযুক্ত চৈতসিকাদির উৎপত্তিতে ইন্দ্রত্ব বা আধিপত্য করে। 
অর্থাৎ চক্ষু ছুর্ববল হইলে তছ্ৎপন্ন বিজ্ঞানও ছুর্ববল হয়; চক্ষু 

তীক্ষ "হইলে বিজ্ঞান তীক্ষ হয়। তত্রপ শ্রোত্রাদি 
সম্বন্ধে। ভাবদয়কে ইন্দ্রিয় বল! হইয়াছে, কারণ তাহ! 

স্্রীজনোচিত ও পুরুষোচিত আকারাদির গঠনে ও বিশেষত্ব সম্পাদনে 

আধিপত্য করে। রূপ-জীবিভেক্দ্রিয় রূপ-কায়ের জীবনী-শক্তিরপে 

ইহার সম্ভতির জন্য অন্যান্য রূপের উপর আধিপত্য করে। 

এইজন্য-_ এই আটটি “ইক্ড্িয়-রূপ”। বাকী বিশটি “অনিজ্দ্িয়”। 

(৫) পঞ্চ প্রসাদ ও সপ্ত বিষয় “স্থুল-রূপ'। কারণ চক্ষু 

উহার দর্শন-কাধ্য বর্ণের সহিত সংঘর্ণাকাবেই সম্পাদন করে। 

সেইরূপ অন্থান্তগুলি। অবশিষ্ট যোল প্রকার “নুন্ষ্-রূপ”; কারণ 

ইহাদের তদ্বিপরীত স্বভাব। স্থূল রূপ সহজে ও দ্রুত গ্রহণ করা 
যায়। "এইজন্য ইহাদের অপর নাম “সম্ভিক-রূপ” » এবং সংঘর্ষণ- 

ব্বভাব-বিশিষ্ট বলিয়া “সপ্রতিঘ-রূপ”" । কিন্তু “মুক্ষ-রূপ” সহজ- 

গ্রান্থু, নহে বলিয়া “দূর-রূপ” এবং সংঘর্ষণ-কারী নহে বলিয়া 

“অপ্রতিঘ রূপ” । 

(৬) চারি মহাভূত, আট ইন্দ্রিয়, চারি বিষয়, হৃদয় ও আকাশ,_ 
এই আঠারটি কর্মজ রূপ। ইহার! তৃষ্ণা-দৃষ্টি-মান দ্বারা দুঢ় ভাবে 

গৃহীত হয় বলিয়া “উপাদিগ-রূপ” বা গৃহীত-রপ। ক্র দ্বারা 
নিষ্পাদিত হয় বলিয়া ইহাদের অন্ঠ নাম ““রিম্পন্ন-রূপ”। বাকী 
গুলি “অন্থুপাদি” বা “অগৃহীত” ব| “অনিষ্পন্ন-রূপ”। 

(৭) বর্ণ চক্ষু-গ্রাহ্, এজন্য ইহা৷ দৃষ্ঠমান-রূপ। বাকী সব 
“অনশ্তমান” । 
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(৮) স্রাণ, জিহবা ও কায়ার সহিত গন্ধ, রস ও স্প্রষ্টব্যের 
বে স্পর্শ হয় তাহা সংঘহিত হইয়াই "ঘটে; এজন্া* ইহারা 
“ম্পৃক্ত-রূপ”। কিন্তু চক্ষুর সহিত বর্ণের এবং শ্রোত্রের সহিত 

শব্দের স্পর্শ সংঘধিত হইয়। ঘটে না, সংঘর্ধণাকারে-_: নিমিদ্তাকারে”” 
'ঘটে। এজস্থ ইহারা অসম্পক্ত-রূপ। ৬৪ পৃষ্ঠা স্পর্শ 
€চতসিক দ্রষ্টব্য । 

_ দ্ূপায়তনকে পুষ্ট” বলা হয়, কারণ ইহা! দর্শনের বিষয় । 
শবক্দায়তন শ্রবণের বিবয় বলিয়া “শ্রুত”। কিন্তু গন্ধ, রস ও 

স্প্র্টব্যায়তনকে “অনুমিত” (মুত) বলা হয়; কারণ ইহারা 
সম্পৃক্ত-রূপ। অবশিষ্ট ব্রপগুলি “বিজ্ঞাত”' কারণ তাহার! বিজ্ঞান ব। 
চিত্তের বিষয়। 

(৯) প্রত্মেক জড়-পদার্থে চারি মহাভূত বা বিস্তৃতি সংসক্ভি, 

তাপ, ভারিত্ব এবং বর্ণ, গন্ধ, রস, ওজঃ এই অষ্টবিধ গুণ 

অবিনিভাজাকারে বিষ্কমান। এইজন্য এই অষ্টগুণের সাধারণ নাম 

“অবিনিভাজ্য-রূপ” । বাকী বিশ প্রকারকে পৃথক কর যায় 

বলিয়া তাহারা “বিনিভাজ্য-রূপ” | 

৬৭ ' বূপ-সমুখান ;__- এখানে রূপের সমুখান বলিতে “কিছু না” 

হুঈটভে রূপের উৎপত্তি নহে; এই প্রকার উৎপাত্ত রহস্যাবৃত। 

ছুপ্ধ হইতে যেমন দধির উৎপত্তির তেমন রূপের এক অবস্থা 
হইতে অন্য অবস্থার উৎপত্তিই রপ-সমুখান। রূপের ঈদুশ 

সমুখখানের কারণ £--কর্ম, চিত্ত, খভু এবং আহার। তন্মধ্যে কণ্ম? 

চিত্ত এবং আহার শুধু জীব-দেহেই রূপের অবস্থাস্তর ঘটায় । 
খতু কিন্তু জীব-দেহে এবং দেহ ব্যতীত অন্যান্য বাস্থিক র্ূুপেরও 

অবস্থার পরিবর্তন সাধন করে? 
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(১) কর্ম-সমুখান-রূপ :-- পঞ্চ প্রসাদ,--ভাবদছ্য়ত হাদয় ও 

জীবিত. ঞই নয় প্রকার রূপই বিশুদ্ধ কর্ঘজ-রূপ। ইহাদের 

প্রত্যেকটির সহিত অবিনিভাজ্য-রূপ ও আকাশ নিত্য সংযুক্ত। 
১২ অকুশল, ৮ মহাকুশল এবং ৫ রূপাঁবচর কুশল-কম্ম” প্রতিসদ্ধির 

ক্ষণ হইতে, প্রত্যেক চিত্তক্ষণের উৎপকি-স্ফিতি-ভঙক্ষণে, অর্থাৎ 
নিরন্তর এই কর্দমজ রূপের অবস্থাস্তর ঘটায় । 

(২) চিত্ত-সমুখান-রূপ £__কায়-বিজ্ঞপ্তি ও বাকৃ-বিজ্ঞপ্তি শুদ্ধ 
চিত্ত বূপ। তণ্তিনন অবিনিভাজ্য রূপ, শব্দ, লগ্ভৃতা, মৃদৃতা, 

কন্মমণ্াতা এবং আকাশ যেমন অন্যান্য কারণে উৎপন্ন হয়, তেমন 

চিত্ত দ্বারাও উৎপন্ন হয়। চিন্তজ রূপ এই পনর প্রকার। কম্মরজ 

রূপ অতীত কর্ম দ্বারা উৎপন্ন রূপ । কিন্তু চিশুজ-রূপ বর্তমান 

জীবনে চিত্ত দ্বারা সমুখিত রূপ। “অরূপ-বিপাক-চিন্ত” রূপ-বিরাগ- 
স্বভাব বলিয়া রূপ-সমুখান করিতে পারে না। “দ্বি-পঞ্চ বিজ্ঞান" 

ধ্যানাঙ্গ-চৈতসিক'বি প্রযুক্ত ; এজন্য ছূর্ববল, _নূপ-সমুখানে অক্ষম । 

অবশিষ্ট ৭৫ চিল্ুই রূপ-সমুখখান করিতে পারে। ভবে বিশেষ 
এই যে, ২৬ প্রকার অর্পণা-জবন-চিন্ত যেমন অনান্য চিনজ-রূপ 
উৎপন্নণকরে তেমন দণ্ডায়মান, উপবেশন, শয়ন এই তিন ইব্যা- 
পঞ্ধকেও দুঢ় করে, অর্থাৎ তাহাদের উপস্তস্তন করতঃ পতন-নিবারণ 

করে। ইর্ধ্যাপথ বলিতে গমন, দণ্ডায়মান, উপবেশন ও শয়ন এইট 
চতুর্বিবধ কায়-ক্রিয়া দ্বারা উৎপন্ন রূপ-ধশ্মকে বুঝায় । “ব্যবস্থাপন- 
চি" এবং ২৯ প্রকার “কামাবচর জবন-চিন্ত” যেমন অন্যান্য 

চিগজ রূপ উৎপন্ন করে, তেমন বিজ্ঞপ্তিরপও ৪ উৎপাদন করে। 

সৌমনস্ত সহগত ৪ লোভ চিত্ত, ৪ মহাকুশল-চিন্ত, ৪ মহাক্রিয়া 
চিত্ত ও হসিত চিত্ত-_একুনে এই তের প্রকার সৌমনম্ত জবন- 
চিত্ত ধেমন অন্যান্য চিত্তজ রূপ উৎপাদন করে, তেমন মুখে 

হাসি ফুটাইয়া, ধ্বনিত করিয়া বিজ্ঞপ্তি-রুপ উৎপাদন করে। 
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(৩) খতু-সমুখখান-রূপ :₹__ তাপ-বৈষম্যে রূপের বিভিন্ন অবস্থার 

উদ্তবই খতু-সমুখান। খতু যেমন জীব-দেহে, তেমন দেহেতর 

রূপেও অবস্থান্তর ঘটায়। শুদ্ধাষ্টক, শব্দ, আকাশ; লদ্ভুতা; 

মুদৃতা, কর্মণ্যতা এই তের প্রকার খাতু-সমুখান-রূপ। আকাশের 

নীলিমা, ইন্দ্রধনুর বর্ণ-বৈচিত্রয, জ্যোতিষ মণ্ডলীর সর্বস্ব, নদীর 

গান, "সমুদ্রের উচ্ছাস “অুস্বর-চুম্ঘিত হিমাচল”, ছূর্ববাদঞ্জের শ্যামলতা, 

কমলার রস ইত্যাদি সমস্তই খতু-সমুখান-রূপ । 

(৪) আহার-সমুখান-রূপ £-- দেহের রক্ষা ও পুষ্টি-সাধনার্থ 

যাহা ভক্ষণ করা হয়, তাহাই কবলীকৃত-আহার। ওজঃ বা শক্তি 

ইহার লক্ষণ । আহাধ্য যখন পরিপাক হইতে আরম্ভ হয় এবং 

দেহ উহার রসাদি গ্রহণ করিতে থাকে, তখন আহারজ বূপোৎপঞ্তি 

হইতে থাকে । শুদ্ধাষ্টক, আকাশ, ল্ভৃতা, মৃুদুতাঃ কম্মাণাতা”_ 

এই বার প্রকার আহার-সমুখ্থান-রূপ । 

৮1 কৃলাপ-যোজন। £-- কন, চি) খত এবং আজাহার দ্বারা 

রীপোতপন্তি হইলেও) তাহার। একক উৎপন্ন হয় না; কত্তকগুলি 

কতকগুলি পিশ্তীভূত হয়া উৎপন্ন হয়। এক কারণে এক সঙ্গে 

উপচিত হয়, প্রবাহিত হয়ঃ জরতা ও অনিত্যত। প্রাপ্ত হয়। 

ঈদুশ পিগুকে “'রূপ-কলাপ” বল! হয়। ২৮ প্রকার রূপের মধ্যে 

চারি লক্ষণ ও এক আকাশ, এই পাঁচ প্রকার রূপ কলাপাব্দ্ধ 

নহে। অবশিষ্ট ২৩ প্রকার কূপের ২১ প্রকার কলাপ। অবিনিভাজ্য- 

রূপ সর্প কলাপ*সাধারণ। আকাশ-ধাতু কলাপের পরিচ্ছেদ ব৷ 

সীমা মাত্র, অঙ্গীভূত নহে। লক্ষণ-রূপও কলাপের উৎপন্তি, স্থিতি 

ভক্ষ লক্ষণ মাত্র; কলাপ বিশেষের প্রচ্ছাপনের কারণ নছে। 

'এইজন্ঠ ইহার! কলাপাঙ্গ নহে। 
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দশের সমাহার (মিলন) দশক। চক্ষুকে উপলক্ষ বা 

প্রধান' করিয়া যে (চক্ষু সহ) দশ্টু প্রকার রূপ এক সঙ্গে উৎপর, 
স্থিত ও ভঙ্গ ' হয়, তাহাদের কলাপ বা গ্রচ্ছ “কক্ষু-দশক"”। 

দর্শন-কার্ধ্য চক্ষুরই একমাত্র বিশিষ্ট গুণ। তত্িন্ন শুদ্ধাষ্টক ও 

জীবিত-রূপ ইহার সাধারণ গুণ। এই প্রকারে অন্তান্ত কলাপ 

বুঝিতে হই । 

১০। রূপের উৎপত্ি-ক্রম ;-- কাম, রূপ ও অসংজ্ঞ সত্ব- 

লোকে যে সকল সত্ব উৎপন্ন হয়, তাহাদের প্রতিসন্ধি ও প্রবর্তন 

কালীন রূপোৎপত্তিই রূপের উৎপত্বি-ক্রম। মন্বিম-নিকাষের মহ! 

সীংহনাদ-সুত্তে উক্ত আছে, “চতস্সো খো৷ ইম! সারিপুত্ত ঘোনিযে । 
কতম! চতস্স? অগুজা যোনি, জলাবুজা যোনি, সংসেদজা যোনি, 

ওপপাতিকা যোনী'তি”। পক্ষী, সরীন্যপ, মংস্ত প্রভৃতি অণ্ুজ ; 
মনুষ্য, পশু প্রভৃতি জলাবুজ। মাতৃ জঠরস্থ গর্ভ পরিস্রবের 
(ফুলের:) মধ্য দিয়া যাহারা জন্ম গ্রহণ করে তাহারাই জলাবুজ 

বা গর্ভীশয় সব। “জলং বুচ্চতি কললং; তং আবুনাতি পটিচ্ছা- 
দেতী'ক্তি জলাবু”।  গর্তপরিনেষ্টনাশয়। আমাদের গ্রন্থকার 

তাহার এই সংগ্রহে অগ্ুজ ও জলাবুজকে গর্তীশয়জের অস্তর্নত 

করিয়াছেন। পচা শবদেহে, পচা জলে, বুক্ষ-ত্বকে, পুষ্প-ফলাদিতে 

যে কীট উৎপন্ন হয় তাহা সংন্বেদেজ। ম্বেদ অর্থ ঘর্্ম; অর্থাৎ 
ছ্গন্ধ জলীয় পদার্থ। উৎপস্তিক্ষণে পরিপূর্ণ অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদি সহ 
পুর্ণীবয়বে উৎপন্ন সত্বের নাম “ওপপাতিক”। তাহাদের অতঃপর 
অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদির বর্ধনের আবশ্যক হয় না। বৌদ্ধ-সংস্কৃত গ্রন্থে এই 
শব্দটির প্রতিশব্দ “উপপাদিক” করা হইয়াছে। বঙ্গান্ুবাদটিও 
তদনুগ ” নুগতি-লাভী দেব ওপপাদিকেরা পরিপূর্ণ অঙ্গই প্রাপ্ত 
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হুন। কিন্তু হুর্মীত-গ্লামী প্রেত-৪পপাদিকগণের মধ্যে কাহারও 

কাহারও চক্ষু, শ্রোত্র বা ভাৰ বৈকল্য ঘটে, কিন্ত স্বাণ বৈকল্য 
ঘটে না। অর্থ-কথায় ঈদুশ উল্লেখ ৃষ্ট হয়। 

নিল্লান-কাণ্ড 

“নিববান” লোকোভরের বিষয়। যাহার উৎপত্তি ও 

বিনাশ আছে তাহা লোকীয়! লোকোত্তর সম্বন্ধে ভগবান 

বুদ্ধের বাণী-_- “কতমে পন্মা লোকুত্তরা? চত্তারো চ অরিষ- 

মগ্গা, চত্তারি চ সামঞফলানি, অসঙ্ঘতা চ ধাতু, ইমে ধন্ম 

লোকুত্তরা'তি”। চারি আধ্য-নার্গ* চারি শ্রামণ্য-কল অর্থাৎ মার্গফল 
এবং অসংস্কৃত ধাতু” এই সব ধর্ম লোকোত্বর। ইহাতে 
নিববনের লোকীয় প্রক্প্ত-ভাব অন্বীকার পূর্বক লোকোন্তর 
প্রজ্ঞপ্তি-ভাবই প্রকাশ করা হইয়াছে। চম্মচক্ষুর সাহায্যে 

যেমন চন্দ্র-নূর্ধ্যাদি প্রত্যক্ষীভৃত হয়, তেমনি আধ্য-পুঙ্ঈগলের 
নিকট আধ্য-মার্গ-জ্বানের সাহাযোে নিববান প্রত্যক্ষীভূত হয়। 
নিববানকে প্রতাক্ষকরণীয় ( সচ্ছিকাতবব ) উল্লেখ করিয়া পারমাধিক 

ভাবে ইহার বি্যমানত! প্রদণিত হইয়াছে,_-ইহা শুধু অভাবাত্মক 
নহে। নিব্বান পারমাধিক ভাবে বিদ্ধমান আছে বলিয়াই, ইহা 
লোকোত্তর মার্গ-চিন্ডের ও ফল-চিত্তের আলম্বন। নিব্বানালম্বন 

ব্যতীত মার্গ-চিই এবং ফল-চিন্ত উৎপন্ন হইতে পারে না। ইহার 

বিদ্ধমানতা প্রদর্শন করিতে যাইয়া ভগবান বুদ্ধ বলিতেছেন 

“অখি ভিকৃখবে অজাতং, অকতং, অসঙ্থতং। নোচেতং ভিকৃখবে, 

অভবিস্স অভ্াতং, অভূতং, অকতং অসত্থতং নযিমস্স জাতস্স, 
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ভূতস্স, 'কতস্স, সঙ্ঘতস্স নিস্সরণং পঞ্জাযেথ। যন্মাচ খো 
ভিকখবে, অখি অজ্াতং, অভূতং, অকতং অসঙ্ঘত” তন্মা জাতস্স, 

ভূতস্স, কতস্ল, সঙ্ঘতস্স নিস্সরণং পঞ্চাযতী"তি”। পাঁরমাথিক 

ভবে যাহা বিদ্ভমান তাহ। মার্গ-চিত্তের প্রত্যক্ষ আলম্বন। কিন্তু 

জ্ঞান-সম্প্রযুক্ত মহাকুশল চিত্তেরও অন্নুমান-সিদ্ধ অর্থাৎ পরোক্ষ 

জ্ঞান-সম্ভৃত আলম্বন। ১১২ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য 

“নিববান” শক দ্বারা কি অর্থ প্রকাশ করে? বান ব৷ 

বন্ধন হইতে মুক্তি-নিববান। ইহা! তৃষ্জার বন্ধন। এই তৃষ্ণা 
সন্তুগণকে কোথায় বঞ্ধন করিয়া রাখে? “বিভাবনী” নলে £- 

“খন্ধাদি ভেদে তেভূমক ধন্মে হেট্ঠূপরিয বসেন বিননতো৷ সংসিক্বনতো 
বান সঙ্থাতায তণ্হায নিক্থন্তত্ত বিসযাতিকম বসেন অতীতত্।”। 

তৃষ্চ। সন্বগণকে কাম, রূপ, অবূপ লোকে বন্ধন করিয়া, নানাবিধ 

কণ্ম সম্পাদন করাঈতেছে এবং তাহার ফলে তাহারা এই ত্রিতৃমির 

উপরে নীচে, জন্ম-মত্যুর মধো আবদ্ধ থাকিয়া, বিদৃর্ণিত হইতেছে । 
ঈদ্রশ বন্ধন হতিক্রন করাই "নিববান” । 

* নিববান শান্তিন্ঘভাব। ক্লেশ, কর্ম) বিপাক এই ত্রিচক্র 

হইতে যে ছুঃখ উৎপন্ন হয়, সেই দুঃখের নিরোধই *শান্তি” | 

এই শাস্তি: পরম স্খ; বেদয়িত সুখ নহে; তৃষ্াক্ষয়জ 

সখ, তষ্চার চরিতার্থতা জনিত মুখ নাকে । অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যতে 

সমাক সম্ুদ্ধ, প্রত্যেক বুদ্ধ, শর্তাদি সকলের অধিগত নিববান 
এই একবিধ শান্তি্বভাবসম্পনন । তনে এই শান্ত স্বভাব নিববানের 

প্রচ্জাপনের উপায় স্বরূপ ইহাকে “সউপাদিশেষ নিব্বান-ধাতু" 

এবং “তন্ুপাদিশেষ নিববান-ধ1তু” এই ছুই প্রকারে ব্যক্ত করা হয়। 



আভিধর্স ধ-সংগ্রহ্থ ১০৯ 

কামোপাদানাদি দ্বার গৃহীত হয় বলিয়। পঞ্চক্ষন্ষের অন্ত 

নাম “উপাদি”। এই “উপাদি” মাত্র অবশিষ্ট আছে, কিন্তু সমগ্র কেশ 
শেষ ব. ধ্বংস হইয়! গিয়াছে, এই অর্থে সউপাদিশেষ ।* উপাদির 

অভাবই অনুপাদি। “সউপাদিশেষ নিব্বান-ধ।তু” বুদ্ধের ও অরৃতের 
চ্যুতির পূর্বের অবস্থা । এবং “অন্ুপাদিশেষ নিব্বান-ধাতু” চুযুতির 
পরের অবস্থা । প্রথম অবস্থা ক্লেশের নির্বাণ, শেষের অবস্থ? 

ব্কদ্ধেরও নির্ববাণ। 

নিববানকে “শুনা” বল। হয়ঃ কারণ ইহা রাগ-দ্বে-মোহ 

শুহ্ত ; সর্নবিধ সংস্কার শূন্য । ইহাকে “অনিমিত্ত” বলা হয়; 
কারণ ইহা রাগারদি নিমিত্ব-রহিত। প্রণিধি বা তৃষ্ণা বিরহিত 

বলিয়া নিববানের অন্য নাম “অপ্রণিহিত” | নিববান চাবন-রহিত 

বলিয়া “অচ্যুত” 5 অন্ত বা পর্্যবসান রহিত বলিয়া “অনন্ত” $ 
প্রত্যয়াদি দ্বার কৃত নহে বলিয়া “অসংস্কত” ; ইহা অপেক্ষা 

উচ্চতর বা উৎকৃষ্ঠতর আর কিছু নাই বলিয়া! নিদ্ান “তানুত্তর" | 

তৃষ্ণাকে দীপ-শিখার সহিত তুলনা! করিয়া, তৃষ্জার নির্ননাণকে 
“নির্বাণ” বল! হয়। 

এ পর্যান্ত রূপ-সংগ্রহ ও নিব্বান-কাগণ্ডের 

সংক্ষেপার্থ বর্ন সমাপ্তু। 



১। স্চনা-গাথ। ১--- স্বভাব, লক্ষণ সহ বণিতব্য যত, 

দ্বিসপ্ততি বিধিমত হয়েছে বণিত। 

যথাযোগ্য ভাবে সেই সব এইক্ষণ, 
সমুচ্চয়-পরিচ্ছেদে করিব বর্ণন। 

২। সমুচ্চয়-সংগ্রহ চারি আকারে বুঝিতে হইবে | যথা 2 

(১) অকুশল সংগ্রহ, (২) মিশ্র সংগ্রহ, (৩) বোধি-পক্ষীয় সংগ্রহ 
এবং (৪) সব্লি সংগ্রহ । 

৩? অক্ষুশল-সংগ্রহ 

(১) অকুশল সংগ্রহ কিরূপে সংগৃহীত ? অকুশল সংগ্রহে ১ 

(ক) চারি আসব ১ কাম, ভব, দৃষ্টি, অবিগ্ভা। 

(খ) চারি ওঘ £-_ কাম, ভব, দৃষ্টি, অবিদ্যা । 

(গ) চারি যোগ £-_ কাম, ভব, দৃষ্টি, অবিদ্যা। 

(ঘ) চারি গ্রন্থি: অভিধ্যা-কায়-গ্রন্থি, ব্যাপাদ-কায়-গ্রন্থি, 

শীলব্রত-পরামর্শ-কায়- গ্রন্থি, এবং 
ইহা! সত্যাভিনিবেশ-কায়-গ্রন্থি । 

($) চারি উপাদান £__ কাম, দৃষ্টি, শীপব্রত, আত্মবাদ। 

, (6) ছয় নীবরণ £-- কাম্ছন্দ,; ব্যাপাদ, স্ত্যান:মিঙ্ধ, ওদ্ধত্য- 

কৌকৃত্য, বিচিকিৎসা, অবিভ্যা। | 



অভিধন্মার্থ-সংগ্রহ ২০৩ 

(ছ) সপ্ত অন্ুশয় :£_- কাম-রাগান্থুশয়, ভব-রাগানুশয়ঃ প্রতিঘা- 

মুশয়, মানানুশয়, দৃষ্ট্যানুশয়, বিচিকিৎসানুশয়, 
অবিদ্যান্ুশয় । 

(জ) দশ সংযোজন £--- কাম-রাগ, *'রূপ-রাগৎ অরূপ-রাগ, 

প্রতিঘ, মান, দৃষ্টি, শীলব্রত-পরামর্শ, 

বিচিকিৎসা, গুদ্ধত্য এবং অবিদ্যা- 

যোজন । ( স্ুত্রাঘুসারে ) 

দশ সংযোজন ;-৮ কাম-রাগ, ভব-রাগ, প্রাতঘ, মান, 

দৃষ্টি, শীলব্রত-পরামর্শ, বিচিকিৎসা, 

ঈধ্যা। মাংসধা এবং অবিষ্ঠাসংযোজন। 

( আভধন্শান্থুসারে ) 

(ঝ) দশ ক্রেশ £__ লোভ, দ্বেষ, মোহ, মান, দৃষ্টি, বিচিকিৎসা, 

স্তান, গুদ্ধতা, অন্ী, আনপত্রপ ৷ 

আস্বাদিগুচ্ছে “কাম” ও “ভব” আলম্বন-ভেদে লোভ 

চৈতসিকের দ্বিবিধ বিকাশ। সেই প্রকার আলম্বন-ভেদে “দৃষ্টি” 
তসিকের বিভিন্ন অবস্থা “শীলব্রত-পরামর্শ”, “ইহা! সত্যাভিঞ্সবেশ” 

এবং “জাত্ব-বাদ” নাম প্রাপ্ত হইয়াছে। 

৪1 স্মারক-গাথ। :-- আসব ও ওঘ, যোগ, গ্রন্থির মাঝারে, 

তিন তিন চেতসিক স্বভাবান্ুসারে। 

লোভ-ুষ্টি ছুটি মাত্র চারি উপাদানে ; 
অষ্ট চৈতসিক আছে ছয় নীবরণে। 
অন্ুশয়ে ছয় ; দশ সংযোজনে নয়; 

ক্লেশে দশ; নব পাপ সংগ্রহেতে কয়। 



২০৭. ৃ অভিধর্ম্মার্থ-সং গ্রহ 

&€ 7 সিশ্র-সঃগ্রন 

কে) ছয় হেতু £-- লোভ, দ্বেষঃ মোহ, অলোভ, অছ্েষঃ অমোহ । 

(খ) সপ্তু ধ্যানাঙ্গ £_- বিতর্ক, বিচার, গ্রীতি, একাগ্রতা, সৌমনস্য 

দৌর্্ঘনস্ত, উপেক্ষা । 

(গ) দ্বাদশ মার্গাঙ্গ ₹_- সম্যক্-দৃষ্টি, সম্যক্-সন্বক্প, সম্যক্-বাক্য, 
সম্যকৃ-কম্ম, সম্যক-আজীব, সম্যকৃ-ব্যায়াম, 

সম্যক্-স্মৃতি, সম্কৃ-সমাধি, মিথ্যা-দৃষ্টি, 
মিথ্যা-সঙ্কল্প, মিথ্যা-ব্যায়াম, মিথ্যা-সমাধি | 

(ঘ) দ্বাবিংশতি ইন্দ্রিয় £-_- (১) চক্ষু, (২) শ্রোন্র, (৩) ভ্রাণ, 

(3) জিহ্বা, (৫) কায়, (৬) স্ত্রী (৭) পুরুব, (৮) জীবিত, 
(৯) মন, (১০). সুখঃ (১১) হুঃখ, (১২) সৌমনম্য 

(১৩) দৌন্মনস্ত, (১৪) উপেক্ষা, (১৫) শ্রদ্ধা, (১৬) বীধা, 

(১৭) স্থৃতি, (১৮) সনাধি ; (১৯) প্রজ্ঞা, (২০) “অচ্ছাতকে 

জানিব” এই চিন্তা, (২১) লোকোত্তর-জ্ঞান, 

(২২) লোকোত্তর-জ্ঞানী | 

($ নব বল £- শ্রদ্ধা, বাধ্য, ম্মতি, সমাধি, প্রজ্ঞা, হী, 

অপত্রপ, অন্ী, অনপত্রপ। 

(চ) চারি অধিপতি £-_ ছন্দ, বীর্য, চিন্ত, মীমাংসা । 

(ছ) চারি আহার ;-_ কবলীকৃত, স্পর্শ, চেতনা) বিজ্ঞান। 

দ্বাবিংশতি ইন্ড্িয়ের মধ্যে (২০) “অজ্ঞাতকে জানিব” ইহ। 

আ্রোতাপত্তি মার্গ-ভ্ঞান। (২২) পলোকোত্তর-জ্ঞানীক্ত্রিয়, অরহত্ব 
ফল-জ্ঞান। (২১) “লোকোত্তর জ্ঞানেন্দ্রিয়” মধ্যের (শ্রোতাপস্তি-ফল- 

জ্ঞান হুইতে অরহত্ব মার্গ-জ্ঞান পর্যন্ত) ছয় জ্ঞান। (৮) জীবিতেন্দিয় 
দ্বিবিধ, রূপ-জীবিতেন্দ্িয় 'এবং অরূপ-জীবিভেন্দ্রিয়। 



অভিদর্দার্থ -লংগ্র্ ২০৫ 

পৃঞ্চ-বিজ্ঞানে শ্যানাক্-সমৃহ, বীর্য-চৈতসিকংবিরহিত চিত্তে 
বল-সমূহ। অহেতুক চিত্তে মার্গান্গ-সমূহ উৎপন্ন হয় না। বিচিকিৎসা- 
সন্প্রযুক্ত চিত্তে একাগ্রত৷ মার্গেন্দ্িয় ( সমাধীন্দ্রির) ও সমাধি-বল 
প্রাপ্ত হয় না। অবস্থান্থসারে একটিই এক সময় -অধিপতি হয় 
ভাহাও দ্বিছেতুক বা! ত্রিহেতুক জবনে। 
৬। স্মারক-গাথ £-- স্বভাবান্ুসারে যদি বিচারিত হয়, 

ছ'হেতু; ধ্যানাঞ্গ পঞ্চ ; মাগ-অঙ্গ নয় ; 

ষোড়শ ইবক্দ্রিয় বটে; বল নব ধরি; 

চারি অধিপতি ; চারি আহার বিচারি। 

এইরূপে দাত ভাগে করিয়া বিভক্ত, 

কুশলাদি সমাকীণ এ সংগ্রহ উক্ত । 

৭ তন্বাশ্ি-পক্ষীক্স এন্প 

বোধি-পক্ষীয় ধর্ম্দ-সংগ্রহে নিয়োক্ত বিষয়গুলি সংগৃহীত 2 

(ক) চতুবিবধ স্মৃত্যুপস্থান£--€১) কায়ান্ন দর্শন-, (১) বেদনান্ুঞ্রর্শন-, 

(৩) চিন্তানুদর্শন-, (৪) ধর্ম্ান্ুদর্শন-স্মৃত্যুপস্থান । 

খে) চতুধিবধ সম্যকৃ-প্রধান £-- 

(১) উৎপন্গ পাপ-চিত্তের পরিবর্জনার্থ ব্যায়াম । 

(১) অনুৎপন্ন পাপ-চিত্ের অন্ুতৎপন্তির জন্য ব্যায়াম । 

(৩) অন্ুত্পন্ন কুশল-চিত্তের উৎপত্তির জন্য ব্যায়!ম। 

(ন) "উৎপন্ন কুশল-চিত্তের বৃদ্ধির জন্য ব্যায়াম । 

(গ) চতুরধিবধ খদ্ধি-পাদ (খছি-লাভের উপায় ) £-- 

(১) ছন্দ-; (১) বীধ্য-; ৩) চিত্ত-; (৪) মীমাংসং-ধান্ধি-পাদ। 
(ঘ) পঞ্চ ইক্ড্রিয় 

(১) শ্রদ্ধা; (২) বীধ্য- (৩) স্থতি-; (৪) সমাধি 
(৫) প্রচ্জেজ্তিয় | 



রী ২৯৬ অতিধর্নার্থ-সংগ্রহ 

(ঙ) পঞ্চ বল £স-” ॥ 

১:৫১) শ্রদ্ধ') (১) বীর্য; (৩) স্মতি-; (8) সমাধি-; 

(৫) প্রজ্ঞা-লল । 

(0) সপ্ত বোধ্যঙ্গ :₹-_ (১) স্মরতি- ২) ধশ্ম-বিচার-) (৩) বীধ্য- 
| (৪) '্লীতি-; ৫) প্রশাস্তি-; ৬) সমাধি-) 

(৭) উপেক্ষা-সন্দোধ্যঙ্গ । 

(ছে) আই মার্গাঙ্গ £-_ (১) সম্যকৃ-দৃষ্টি) (২) সম্যকৃ-সন্থল্প ; 
(৩) সম্যকৃ-বাক্য ; (৪) সম্যক্-কন্ম ; 

(৫) সম্যকৃ-আাজীব $ (৬) জম্যক্-ব্যায়াম ; 

(৭) সম্যকৃ-স্মৃতি; (৮) সমাক্-সমাধি। 

এখানে চারি স্মৃত্যুপস্থানকেই, একমাত্র “সম্যক্-স্মৃতি” এবং চারি 
সমাক্ প্রধানকে “সম্যক্-ব্যায়াম” বলা হইয়াছে । 

৮। স্মারক-গাথ। £__ 

( সপ্পব্রিংশ বোধি-পক্গীয় ধন্্দে ১৪টি চৈতসিক ) 

ছন্দ, চিত্ত ও উপেক্ষা, শ্রদ্ধা ও প্রশ্রন্ধি, প্রীতি, - 

শুদ্ধ-দুষ্টি ও সন্কল্প, ব্যায়াম ও ত্রিবিরতি, 

শুদ্ধ-স্মৃতি ও সমাধি-_-এ চৌদ্দ স্বভাবে বথা, 
সপ্তত্রিংশ ভিন্ন ভিন্ন__-সপ্তুধা সংগ্রহ তথ।। 

( উক্ত চৌদ্দ চচতসিক সায়ন্তিশ হুইল কি প্রকার ? ) 

“সন্বল্প” *্প্রশ্রদ্ধি” সহ “উপেক্ষা” ও “শ্রীতি”, 

“ছন্দ” ও “চেতনা” আর তিনটি “বিরতি”, 

এইট নব চৈতসিক একৈক করিয়া, 

“বীধ্য” কিন্তু নয় বার-_নিয়াছে ধরিয়।। 

“স্মৃতি” আটবার আর “সমাধিটি” চার, 
“প্রজ্ঞা” পঞ্চবার ধৃত, গ্রদ্ধ1” ছইবার। 
সপ্তত্রিংশ বোধি-ধর্দে একধপ বিভাগ, 

করেছেন সর্দনশোষ্ঠ বুদ্ধ সহাভাগ। 
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( বিদর্শনের মধ্য দিয়াই লোকীয়-চিত্ত লোকোন্তরে উন্নীত হয়) 

লোকোত্তর চিত্তে 'এইসব বিদ্যমান, 

“সন্র্প” ও “শ্রীতি” ুধু করে অন্তপ্ধান 

যখন লোকীয় চিত্ত ছ'বিশুদ্ধি লভেঠ * 
তখন এ সব যুক্ত হয় যথাভাবে। 

৯1 সশ্র-সংগ্রহ 

জর্পল-সংগ্রহে এই সমস্ত সংগীত £-- 

(ক) পঞ্চ স্বন্ধ 2 (১) রূপ-; (২) বেদনা; ৩) সংজ্ঞা 

(৪) সংস্কার"; (৫) বিজ্ঞান-স্কন্ধ । 

(খ) পর্চোপাদান স্থন্ধ (১) বূপ-; (২) বেদনা-; (৩) সংজ্ঞা-; 

(৪) সংস্কার-; (৫) বিজ্ঞানোপাদান-ক্কস্ধ। 

(গ) দ্বাদশ আয়তন £__ (১) চক্ষু-; (২) শ্রোত্র;ঃ তে) আণ-ঃ 

(৪) জিহবা-; (৫) কায়া- (৬) মনঃ। (৭) কপ) ৮৬)শব্দ- 
(৯) গন্ধ-; ১০) রস-; ১১) স্প্রষ্টব্য-; (১২) ধন্মায়তন। 

(ঘে) অষ্টাদশ ধাতু ১ (১) চক্ষু-) (২) শ্রোত্র-; (৩) আ্বাণ-; 

, (৪) জিহবা-; €৫) কায়-; (৬) মনত | (৭) কাপ-; (৮) শব্দ-; 

(৯) গন্ধ-;) (১০) রস-) (১১) স্প্রষ্টব্য-; (১২) ধন্ম-। 

(১৩) চক্ষু-বিজ্ভান-. (১৪) শ্রোত্র-বিজ্ঞান-; (১৫) আ্বাণ-বিজ্ঞান- 

(১৬) জিন্্বা-বিজ্ঞ্বান-; (১৭) কায়-বিজ্ঞান-; 

(১৮) মনোবিজ্ঞান-ধাতু | 

(ড) চতুরাধ্য-সতা £-_- (১) হুরধ সম্বন্ধে আধ্য-সত্য ; (২) হ্ঃখ্র 

উদ্তব সম্বন্ধে আর্ব্-সত্য ; (৩) হ্ঃহখের নিরোধ সম্বন্ধে 

আধ্য-সত্য ; (8) হখ-নিরোধেব উপাব সম্বন্ধে আধ্য'সত্য ৷ 



২০৮ জ্মভিধুষ্মার্থ-সংগ্রহ। 
চু 

. এখানে টেতস্রিক, সূক্ষ-রূপ ও নিববান রাহ ৬৯ প্রক্কার 

ধর্ম ঈধর্দায়তন” ও এধর্ঘ্ুধাতু" নামে পরিগণিত। মনায়তনকে 
মপ্তবিধ বিজ্ঞান-ধাতুতে বিভক্ত করা হব্য়াছে। 

১০ | স্মারক-গাথা £স- রূপ ও বেদনা, সঙ্ঞা আর চৈতদিক যত, 

বিজ্ঞান স্বন্ধেরে নিয়ে “পঞ্চ-স্বন্ধ'" অভিহিত। 

“পঞ্চ উপাদান-স্ন্ধ'” জেনে তা'রা ব্রিভূমিতে ; 
“নিববান”” অভেদ কিন্তু তাই মুক্ত তৃষ্ণা হ'তে। 

“দ্বার”, “আলম্বন*-ভেদে হয় “আয়তন” যত ; 

তছৃৎপন্ন ফল নিয়ে “ধাতু” সংখ্য। নিদ্ধারিত। 

ভ্রিভৌম-আবর্ত “ভ্ুঃখ” ; তৃষ্ণা তার “*সমুদয়” ) 
নিববান “নিরোধ” তার ; “মার্গ” লোকোত্বর হয়। 

মার্গ-যুক্ত ফল সহ চারি সত্য-বিনিমুক্তি, 
এ সর্বৰ সংগ্রহ পঞ্চ বিভাগেতে পরিব্যক্ত ॥ 

এই পর্যন্ত অভিধর্মার্থ সংগ্রহে সমুচ্চয়-সংগ্রহ নামক 
সপ্ুম পরিচ্ছেদ । 



সমুচ্চয়-সংগ্রহের সংক্ষেপার্থ বর্ণন৷ 

পূর্ণব পুর্ব» পরিচ্ছেদে, অতিধর্ট্মের জালোচ্য বিবয় চতুষ্টয়ের 
অর্থাৎ চিত্ত, চৈতসিক, রুপ ও নির্ধাণের লক্ষণার্দি বায়াত্তর 

প্রকারে বর্ন কর! হইয়াছে । সর্ববিধ চিত্তের একটি মাত্র লক্ষণ, _ 

আল্গম্বন-বিজানন ; ৫২টি চৈতসিকের ৫২ প্রকার লক্ষণ ; ১৮টি মাত্র 

কম্মনিষ্পক্প রূপের কর্কশতাদি ১৮ লক্ষণ ; নির্ববাণের ১টি মাত্র 
শাস্তি-লক্ষণ! এখন এই সপ্তম পরিচ্ছেদে তাহাদের সাধারণ বাস্তব ও 
স্বভাব অনুসারে শ্রেণী ভাগ বর্ণন করা যাইতেছে । এতছদ্দেশ্টে 
এই পরিচ্ছেদ চতুবিবধ সংগ্রহে বিভাগ করা হইয়াছে । যথা £-_ 

১1 “অকুশল-সংগ্রহে” চৌদ্দটি অকুশল চৈতসিককে তাহাদের 
স্বভাবের সাদৃশ্টান্থুসারে নয়টি গুচ্ছে বিভাগ করিয়া প্রদণিত হইয়াছে । 

২। “মিশ্র-সংগ্রহে” কুশল, অকুশল, অব্যাকৃত-সমাকীর্ণ সপ্তবিধ 
সংগ্রহ করা হইয়াছে। 

৩। “বোধি-পক্ষীয়-সংগ্রহে” বোধিচ্তানের (চারি লোকোস্তর 

মার্গ-জ্ঞান্র ) পক্ষে উপযোগী ও অপরিহার্য চৌদ্দটি শোভন 

চেতসিককে সপ্ত গুচ্ছে বিভাগ করিয়! প্রদণিত হইয়াছে । 

৪1 **সর্পব-সংগ্রহে” সমক্ত প্রমার্থ-ধশ্ঘকে পঞ্চ গুচ্ছে বিভাগ 

করিয়। প্রদশিত হইয়াছে । 
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অক্কুশল-সংগ্রহ 

, অকুশল সংগ্রহে চৌন্দটি অকুশল চৈতসিককে স্বভাবান্থুসারে 

এই নয়টি গুচ্ছে সমাবেশ কর! হইয়াছে £-- 

তাসব ও ওঘ, যোগ, গ্রন্থি, উপাদান, 

নীবরণ, অনুশয়) রেশ, সংযোজন । 

ক! আসব গুচ্চ্ছেন্ন মধ্যে "কামাসব” ও “ভবামব” উভয়ই 

লোভ চৈতসিক। “ৃষ্্যাসব” দৃষ্টি চৈতসিক এবং “আবিগ্ভাসব" 

মোহ চৈতসিক। এখন প্রশ্ন হইতেছে লোভ, দৃষ্টি ও মোহ 

চৈতসিক তিনটিকে আসব বলা হইল কেন? “আ” উপসর্গের 
অর্থ অবধি, পধ্যস্ত্র: যে চৈতসিক ভবাগ্র পরাস্ত প্রবাহিত হয় 

তাহা আসব। অনাগামীর কামাসব ধ্বংস হইলেও ভবাসব সম্পুর্ণ 
ধংস হয় না। এজন্য অনাগামীর! অর্থত ন! হওয়। পর্য্যস্ত “শুদ্ধাবাসে” 

থাকেন। আসবের আর এক অর্থ স্থুরাদি মাদক-দ্রব্য। যে খে 

চৈতসিক মন্ততা সাধক, তাহারা আসব সদ্শ। কামাসবের 

আলম্বন রূপ, শব্দ, গন্ধ, রস ও ্প্রষ্টবা। ভবাসবের আলম্বন 
নিজের সবা! বা অস্তিত্ব। টষ্ট্যাসবের আলম্বন অবিনশ্বর আম্মা। 

অবিদ্ভাসব এই সমস্তের সহিত জড়িত। তণ্মধ্যে ভবাসব অরহত্ব 

মার্গ পর্যন্ত, দৃষ্ট্যাসব অরূপ-ভব পধ্যন্ত এবং কামাসব অনাগামী 
মার্গ পর্যন্ত প্রবাহিত হুয়। এই চৈতসিকত্রয়ের এই 'আসব-গুণ 

বাতীত অবশ্য অন্ত গুণও আছে। যথা £-- 

খ।; ওঘ বা বন্যা-ত্রোতে পতিত কাষ্ঠ খণ্ডের স্টায় ইহারা সব্গণকে 
হুস্তর সংসার-শ্রোতে জন্ম-মৃত্যুর আকারে ভাসাইয়।-ড্বাইয়াঃ ভাসাইয়া- 
ডুবাইয়ুু প্রবাহিত করাইয়া লইয়া যায়। পুনরপি ইহার! যেন__- 
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গঃ ০ষাগ; অর্থাং এক জন্মের সহিত অন্য জন্মের 

যোগ করিয়া দেয়। 

ঘ? প্রস্থিৎ_ গিরা; 'অভিধ্যা লোভ চৈতসিক। ইহা! 

নাম-কায়ের সহিত বরূপ-কায়ের সংযোগ সম্পাদনে, ্রস্থিস্বরূপ | 

শুধু ইহা নহে, ততীত কায়ের সহিত বর্তমান-কায়ের এবং বর্তমান- 

কায়ের সহিত ভাবী-কায়ের গ্রন্থি স্বরূপ । রূপ-রাগ, অনরূপ-রাঁগও 

এখানে . অভিপ্রেত। পব্যাপাদ” এখানে সর্নিবিধ দ্বেষ। ছেষ 

পাপের সঙ্গে চিত্তকে বন্ধন করে। “কীলব্রত-পরামর্শ” ও 

“সত্যাভিনিবেশ” দৃষ্টি চৈতসিকেরই আলম্বন ভেদে দ্বিবিধ বিকাশ। 

যাগ-যজ্জাদি দ্বার চিন্ত-শুদ্ধি-বিশ্বাসে ইহারা চিত্তকে আবদ্ধ রাখিতে 

গ্রন্থি-স্বরূপ । 

ঙ? উপ্পাদান &_ উপ-+আদান, দৃঢ় গ্রহণ । তৃষ্ণা তৃষ্ণার 

বিষয়কে, সর্পের ভেক অন্সন্ধানেব আন্ুরূপে, অনুসন্ধান করে। 

চিত্ত যখন "রী বিষয়কে, সপ্পের ভেককে ধরিয়া রাখার অন্ুরূাপে 

দ্ুঢ়ভাবে গ্রহণ করিয়া ধরিয়া রাধে ও রক্ষা করাতে থাকে, তখন 

চিত্তের উপাদানের অবস্থা । লোভের বস্তু ও মিথধ্যা-জভিমতকে 

চিন্তব যখন রক্ষা কবে, তখন বথাক্রমে কাম-উপাদান ও দুষ্টি-উঞ্ধীদান । 

পঞ্চক্ষন্ধকে বা কোন এক ক্ন্ধকে অজড়, অব্যয়, ভাক্ষয় “ভাতা” 

বলিয়া বিশ্বাসই আত্মবাদোপাদান। ইহা! মিথা-দষ্টির পরিণাম 3 

পঞ্চ,স্কাঁন্ধর প্রতি লোভ হেতু এবংবিধ মিথা। ধারণ উৎপন্ন হয়। 

লোভ বিগ্ভধমান দোষকে দোষ বলিয়া স্বীকার করে না, অনিত্যকে 

আনিত্য বলিয়! স্বীকার করিতে চাহে না। পঞ্চ-্বন্ধকে “আমি” 

মনে করা তৃষ্ণাজনিত অভিনিবেশ বা আনন্দময় বিশ্বাস। ইহা 

“সৌমনস্ত-সহগত দৃষ্টিগত-সম্প্রযুক্ত অসাংস্কারিক চিত্ত: । 

চ। নীবন্পণ £_ যে সকল চৈতসিকের কারণে অনুৎপন্ন 

কুশলপ-চিন্ত বা কুশল'খ্যান-চিত্ত উৎপনগ হইতে পারে না, এবং 
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উৎপন্ন কুশলাদি বৃদ্ধি পাইতে পারে না" তাহাদের সাধারণ নাম 
নীবরণ, বা নিবারণ। রূপ, শব্দ, গঞ্গ, রস এবং স্পরষ্টব্য,_ এই 

পঞ্চ কামগুণে যে তৃষ্ণা তাহাই “কাম-ছন্দ”। ইহা লোভ- 
চৈতসিক,. এবং একাগ্রতার প্রতিপক্ষ । কাম-ছন্দের আলম্মন-সংখ্যা 
বন্থ। কিন্তু -এ্কাগ্রতার আলম্বন একটিমাত্র । ৩৭, ৬৬ পৃষ্টা ভরষ্টব্য। 
এইজন্য কামছন্দ একাগ্রতাকে ধানাঙ্গের আকারে উৎপন্ন হইতে 

বাধা দেয়। ম্ুুধী পাঠক লক্ষ্য করিবেন, ধ্যানান্থুশীলনার্থীর পক্ষে 

কাম-ছন্দের প্রভাব __- অস্ততঃ সাময়িক ভাবে -_ বিদূরণ কিরূপ 
আবশ্যক । করণীয়-মৈত্রী-স্থত্রে, মৈত্রী-ভাবনার পূর্বব-কৃত্য-স্বরূপ 
“অপ্পকিচ্চো, “সল্পহুক-বুত্তি”, “সস্তিক্দ্রিযো” একুলেম্থু অনন্থগিদ্ধো"” 

হবার জন্য যে, ভগবান বুদ্ধ উপদেশ দিয়াছেন, তাহার দার্শনিক 

আবশ্যকত। কত বেশী, তাহাও লক্ষ্য করা উচিত। ধব্যাপাদ” 

অর্থ পরের অহিত চিন্তা; ইহা দ্বেব চৈতসিক এবং দৌর্ম্মনন্য 

স্বভাব; এজন্য ইহা “গ্রীতিকে” ধ্যানাঙ্গের আকারে উৎপন্ন হঈতে 
বাধা দেয়। “ন্তান-মিদ্ধা' বিতর্ক ও বীর্যের প্রতিপক্ষ । খ্ছ্যান 

ও মিদ্ধের কৃত্য, আহার (পরিপোষক ) ও প্রতিপক্ষ একই 

প্রকার কবলিয়। একট উভয় চৈতসিক যুগ্ধাভাবে গুহীত হইয়াছে । 

উভয়ের” কৃত্য লীনভাব উৎপাদন ; আহার,_- তন্দ্রা ও বিজ্ম্তত । 

গদ্ধত্য-কৌকুত্যের কৃতা চিগ্ডের অশান্ত ভাব উৎপাদন ; জ্ঞাতি- 

ব্যসনা্দির ব্যতিক্রম ইহাদের আহার ব! পরিপোধক এবং শমথ 

ও সৌমনস্ত প্রতিপক্ষ । এজন্ত উহারাও যুগলরূণপে গৃহীত 
হইয়াছে । ইহা “ম্ুখ" ধ্যানাঙ্গের উতৎপন্তি নিবারণ করে। 

“আবিদা” এইসব নীবরণের প্রত্যেকটির সহিত ক্বজড়িত। 

ছ?; অন্মুশক্স £-_ কতকগুলি চৈতনিক এমন বিশিষ্ট ব্বভাব- 
সম্পন্ন যে+ তাহারা! চিত্ত-সম্ভতিতে প্রচ্ছন্ন থাকে, সপ্ত থাকে; 
কিন্ত আলম্বনাদি অনুরূপ কারণ পাইলেই জাগিয়। উঠে! -ইহার! 
অভীব শক্তিশালী এবং ইছাদিগকে অনাগত-চিত্ত-রেশ বলা যাইতে 
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পারে। কাঁলভেদে চৈতন্গিকের স্বভাবের তারতম্য হয় না। এই 

সপ্ত-অনুশয় . ছয়টি অকুশল চৈতসিক মাত্র। কামরাগানুশয় ও 
ভব-রাগানুশয় উভয়ই লোভ ঠৈতসিক। শুধু আলম্বনের পার্থক্য 
হেতু দ্বিবিধ হইয়াছে। 

“কাম-রাগানুশয়” নুখ-সৌমনম্য বেদনায় ও উপেক্ষা বেদনায় 

এবং “প্রতিঘানুশয়” ছঃখ-দৌশ্মনন্ত বেদনায় প্রচ্ছন্ন থাকে। 
“মানানুশয়” কাম, রূপ ও অরূপ-লোকের নুখ-সৌমনস্-উপেক্ষা 

বেদনায়ও সুপ্থু থাকে । “দৃষ্টি-ভনুশয়” সংকায়-দুপ্রিযুক্ত যাবতীয় 

চিত্তে এবং “বিচিকিৎসা-মনুশয়” অধিমোক্ষ বিরহিত চিত্তে প্রচ্ছন্ন থাকে । 

“ভব-রাগানশয়” বূপ-অরূপ চিন্তে সুপ্ত থাকে! “অবিদ্যান্থুশয়” 

হারহত্তের ফল-চিভ্ বাতীত সর্পনচিত্তে প্রচ্ছন্ন থাকে । আোতাপন্ন 

€ সকুদাগামীর নিকট দৃষ্টি ও বিচিকিংসা-অনুশয় ড'টি বাতীত্ত 

আবশিষ্ট পাঁচ অনুশয় বিগ্যমান। অনাগামীর নিকট মান, ভবরাগ 

৪ অবিদ্য! জনুশয়াকারে বিষ্মান। শুধু তার্তের চিঞই নিরনুশয় । 

যাহার নিকট কামরাগানুশঘধ বিদ্যমান, ভাহার নিকট 

প্রতিঘানুশয়ও বিষ্কমান । এবং প্রতিঘানুশয়ের বিদ্যমানতা৷ কাসুরাগান্- 
এয়ের বিদামানত।-ভ্পক। কামরাগান্শয়ের বিগ্তমানতা মানানশয়ের 

ৰ্গ্কমানতা-ছ্াপক হইলেও মানানুশয়ের বিশ্মানতা কামনাগানুশয়ের 

নবিমানতাজ্ঞাপক নহে । অনাগামীর নিকট মানান্্শয় বিদ্যমান 

থাকিলেও, কামরাগান্ুশয় বিগ্মমান থাকে ন।। পরথগ্জন, ত্রাতাপন্ন 

ঞ সকুদাগামীর নিকট কামরাগ ও মান উভয় ভানুশয় বিদ্ধমান। 

কামরাগান্পশয় এঁবদ্যমান ধাকিলেও, দৃষ্টি-মন,শয় বিদ্যমান ন। 
থাকিতেও পারে। প্রথগ্জনের নিকট এই উভয় অনশয় 

বিদ্যমান থাকিলেও শ্রোতাপনন ও সকৃদাগামীর নিকট দৃষ্টি-অন,শয় 
চানিদামান, কাম-রাগান,.শয় সম্পূর্ণ অবিদামান নহে । 
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জে) সং০ষাঁজন £-_- যেই সকল চৈতসিক তাহাদের অন্যান 

গুণ ব্যতীত, সংসারে সন্থগণকে বন্ধন করিয়! রাখিবার গুণও ধারণ 
করে সেই সকল চৈতসিক এই “সংযোজন-গুচ্ছে” সংগৃহীত । তন্মধ্যে 
সংকায়নদৃষ্টি, বিচিকিৎসা, শীলব্রত-পরামর্শ, কামরাগ ও ব্যাপাদ,_ 

এই পঞ্চ সংযোজন অধোভানীয়, অর্থাৎ সব্থগণকে নীচ জন্মে, ছুর্গতিতে 
বন্ধন করে। এবং রূপরাগ, অরূপরাগ, মান, ওদ্ধত্য ও অবিদ্যা_ 

এইট পীচটি উর্ধভাগীয়; অর্থঃ ইহারা লোকীয় স্থুগতিতে বন্ধন 

করিয়। রাখে। শুধু লোকোন্তর-মার্গ ইহা! ছিন্ন করিতে পারে। 

২কায়-দৃষ্টি _ ব্যক্তিগত শাশ্বত আত্মায় বিশ্বাস; আত্মধাদ। 
বিচিকিৎস! _ অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যত কালে নিজের সব সম্থন্কে 

ংশয়। শীলব্রত-পরামর্শ _ শারীরিক কৃষচ্ছ, সাধন দ্বার! কিংবা ব্র্ত- 
মানসাদির দ্বার! চিন্ত-শুদ্ধিতে ও মুক্তিলাভে বিশ্বাস। কাম-রাগ _ 

কাম-লোকের সুখ-সম্পদ, রূপ, শব্দ, গন্ধাদির জন্য তৃষ্চ।। রূপ- 

ভবের জন্য তৃষ্ণা রূপ-রাগ এবং অরূপ-ভবের জন্য তৃষ্ণ! অরূশ- 
রাগ। চৈভসিকের ব্যাখ্যায় বাকীগুলির অর্থ দ্রষ্টব্। তন্ধ্যে 
অবিদ্যা মোহ-চৈতসিক। 

” সৃত্র-পিটকে ও অভিধন্ধে উল্লেখিত সংযোজনের মধো চৈতসিক 
হিমাবে পার্থকা নাই । স্থৃত্রের বূপ-রাগ ও অরূপ-রাগ সংযোজনদয় 

অভিধন্মের ভবরাগ-সংযোজন। এবং অভিধর্ধের ঈর্্যা ও মাতসর্ধা 

ইযোজনছয়, সৃত্রে প্রতিঘ-সংযোজন দ্বারা পূর্ণ করা হইয়াছে। 

কে) পক্লুশ :-_- যদ্বারা চিন্ত কলুষিত, পরিতণ্ত, ব্যাধিগ্রস্ত, 
মলিন ও নীচ হয়, তাহাই চিত্তের ক্লেশ বা ক্লেদ।"চৈতসিক পরিচ্ছেদ 

ইহাদের ব্যাথ্য। ভ্রষ্টব্য। 
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চৌদ্ধ প্রকার অকুশল চৈতসিকের মধ্যে কোন্ কোন্ অকুশল চৈতসিক 
কয়টি অকুশল গুচ্ছে সংগৃহীত হুইম্বাছে, তাহ! পয়ারে বল। যাইতেছে ৫ 

“অহী ও অনপত্রপা। -ঈধ্যা ও মাগুসধ্য, 

- কৌকৃত্য ও মিদ্ধ এক এক গুচ্ছে গ্রাহ্য । 

স্ক্যান ছুই ; মানৌদ্ধত্য তিন, কজ্ঘ। চার; 
ছেষ পাঁচ; মোহ সাত; দৃষ্টি আট বার। 

লোভ নয়বার গণ্য নয় অকুশলে, 

সাবধানে রাখ মনে শিক্ষার্থী সকলে । 

চৌদ্দটি অকুশল চৈতসিকের মধো প্রতোকটি কোন্ কোন্ অকুশল 
গুচ্ছে সংগুহীত হইয়াছে ? 

“অহী” ও “অনপত্রপা” শুধু ক্লেশ মাঝে, 

“ঈর্ষা” ও “মাৎসধ্য” শুধু সংযোজনে রাজে। 

“কৌকৃত্য” ও “মিদ্ধ” এক] নীবরণে পাৰে 

ক্রেশ আর নীবরণে “জ্ঞান” দেখা দিবে 

অন্ুশয়। সংযোজন, ক্লেশের মাঝারে, 
“মান” চৈতজিক থাকে সদ! উদ্ধা শিরে ৭ 

নীবরণে, অন্ুশয়ে, ক্লেশে, সংযোজনে, 

“বিচিকিসা” বিস্ফন্দিত বনু আলম্বনে ! 

নীবরণ, অন্ুশয়, গ্রন্থি, সংযোজন, 
ক্লেশসহ পঞ্চ গুচ্ছে “ছ্বেষ” বিচরণ । 

গ্রন্থিঃ উপাদান ছাড়ি সপ্ত অকুশলে, 

“অবিদ্যার” বিদ্যমান নেহারে সকলে। 

আষ্ট অকুশলে “দষ্টি” ছাড়ি নীবরণ ; 
নব অকুশলে “লোভ” দেখে বিচক্ষণ । 

৬০১১১ 



অভিথর্্মার্থ-সং গ্রহ 
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'অিআ্র-সংগ্রতছক্স সহতক্ষপার্থ 

(ক) ছয় হেতু সম্বন্ধে প্রকীর্ণ-পরিচ্ভেদের ১০৩ ম্পষ্ঠায় 

তেতু-সংগ্রত দ্রষ্টব্য । 

খে) যে সকল চৈতসিক ধ্যান-চিন্ত উৎপাদনে গ্রর্ধান সহায় 

সেঈ সকল চৈতসিকই ধ্যানাঙ্গ। দৌর্ঘ্নস্য শুধু অকুশল ধ্যানাঙ্গ । 
অপর ছয়টি কুশল, অকুশল, অব্যাকৃত সকল জাতীয় ধ্যানের অঙ্গ । 
৩৭শ পষ্গি। দ্রষ্টব্য । 

(গঁ মার্গ অর্থ পথ, উপায়! এবং ভঙ্গ অর্থ কারণ, উপকরণ । 

কিসের পথ? স্গতির বা ছর্গতির পণ। প্রথম অষ্ট অঙ্গ 

স্রগতির অথাৎ নির্নাণের পথ 5 শেষের চারি লঙ্গ ছুর্গতির পথ । 

১1 সমাক্-দ্টি “প্রচ্ছেন্দিয় চৈতসিক! জ্ঞান-সম্প্রযুক্ত 

৪৭ প্রকার চিত্তের “গুভ্ঞাই” সমাকৃ-দ্ষ্টি নামক মার্গাঙ্গ | 

১। সঙ্গল্প “বিতর্ক' চৈতসিক। বিতর্ক সম্প্রবুক্ত «৯ প্রকার 
শোভন চিত্তের বিতর্ব-চৈতুসিকঈট সম্যকৃ-সঙ্ষল্প নামক মার্গাঙ্গ | 

৩। ৮ প্রকার কামাবচর কুশল, ৮ শ্রকার লোকোত্তর কুশল, 

একট ষোল প্রকার চিভ্ের “সমক্ন্যাকয”" নামক চৈতুসিক্ট 

স্মাক্-বাক্য নামক মার্গাঙগ। 

+। ৮ কামাবচর কুশল, ৮ লোকোন্তর কুশল, এই ১৬ কুশল 

চিনতেন সম্যকৃ-কন্্ চৈতসিকই “সমাকৃ-কণ্” নামক ধ্যানাঙ্গ । 

৫। উক্ত ১৬ প্রকার কুশল চিন্তের “সমাক-আজজীব” চৈতনিকষ্ট 

.সমাকৃ-জাজীব নামক মারীঙ্গ। 

৬। বীর্ধা টৈতন্িক সম্প্রঘুক্ত ৫৯ প্রকার কুশল চিত্তের 
নীধ্য চৈতসিকই “সম্যক্-ব্যায়াম” নামক মার্গাঙ্গ | 

৭। স্মৃতি ঠৈতসিক সম্প্রযুক্ত ৫৯ প্রকার কুশল চিত্তের স্মৃতি- 
চৈস্তসিকই “সনাক্-ম্মৃতি” নামক মার্গাঙ। 

শর হত 
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৮। ৫৯ প্রকার কুশল চিত্তের একাগ্রতা-ঢৈতমিকই 

«“মমাক-সমাধি" নামক মারাঙ্গ । 

অকুশল মার্গাঙ্গ :- 
৯। চারি ' লোভ-যুলক চিন্তের দি চৈতসিকই "মিথ্যা-দৃষ্টি” 

নামক মাগাঙ্গ। 

১০। দ্বাদশ অকুশল চিত্তের বিতর্ক-চৈত্তসিকই “নিথ্যা “সহ” 

নামক মাগণঙ্গ। 

১১। ছাদশ অকুখল চিত্তের বীধা-চৈতসিকই “মিথ্যাব্যায়াম” 

নামক মাগাঙ্গ |, 

১১। বিচিকিৎসা-বজ্দিত একাদশ হাকুশল চিন্তের একাগ্রতা" 

চৈতসিকই “মিথা-সমাধি” নামক মাগণ | 

ঘে) ইত্ডদ্রয় ৪ ১--৮ পর্যন্ত কেন ইন্দ্রিয় বলা হঈয়াছে 
তাহ রূপ-বিভাগের ব্যাখ্য। ১৯৪ পুঃ ভ্রষ্টবা। মন সহজাত চৈতসিকের 

উপর আধিপত্য করে বলিয়া ইহা মনেক্দ্িয়। মুখ, ছুখ, সৌমনন্ত 

দৌন্দনল্স বেদনা-চৈতসিককে ইন্দ্রিয় বলা হইয়াছে, কারণ ইহার! 

[নন্র “নিজ সহজাত ধর্মকে অভিভূত করিয়া, স্থ ন্ব স্থুলভাব অনুভব 
করায়। উপেক্ষা-বেদনাকে ইন্দ্রিয় বল! হঈয়াছে, কারণ ইভা 
সৃহগ্জাত চিন্ব-চৈতমিক্কে শান্ত, প্রণীত (উদ্ধম ), নিরপেক্ষ-ভাব 

প্রাপ্ত করায়। শ্র্ধেপ্্িয় অশ্রন্ধাকে পরাভূত করিয়৷ সম্প্রযুক্ত 
চিত্ত-চৈতসিকের প্রসন্নতা আনয়ন করে। “বীর্য” কৌসীগ্-পরাভবে, 

“স্মৃতিগ আলম্বনকে নিত্য উপস্থিত রাখিতে, “গকাগ্রতা” আলম্বনে 

চিত্তের নিশ্চল অবস্থানে ইন্দ্রত্ব করে। “প্রচ্ছা” মোহ-ধ্বংসে সম্প্রযুক্ত 

চিহ-ছৈতদসিকের উপর আধিপত্য করে? “অজ্ঞাতকে (চারি আধা- 
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সত্যকে ) জানিব” বলিয়। উৎপন্ন অমোহ-চিত্ত উত্তর প্রাপ্ত হইলে 

সংযোজনত্রয় ( সৎকায়-দুষ্টি, শীলব্রত-পরামর্শ, বিচিকিৎস। ) ছিন্ন করিতে 

পারে এবং সহজাত চৈতসিকগুলিকে এই ছেদন-কাধ্যাভিমুখী 

করিয়া তাহাদের উপর ইন্দ্র করে। ইহা স্রোতাপন্তি-মা্গস্থ 

“অমোহ" চৈতসিক। লোকোত্র-জ্ঞানেন্দ্রিয় (অঞ খ্রিক্দ্িয) কামরাগ, 

বাপাদ প্রভৃতি সংযোজনকে হূর্দল করে এবং সহজাত ধন্মকে 

নিজের বশবন্তী করে। ইহা উপরের তিন মার্গস্থ এবং নীচের 

তিন ফলম্ক “অমোহ" চৈহমিক। 

লোকোনর-জ্ঞানীন্দ্ির ( অঞএঞতাবিজ্দিষ ) সর্বন কার্ধো ওৎস্ৃক্য 

ংস করিয়। সহজাত ধর্মকে অমৃতাভিযুখী করে। ইহা অরহত্ব- 
ফলম্থ “অমোহ” চৈতসিক। 

্বান্বিংশতি ইন্ত্রিযেন্স ভ্রুম £_ দেহীকে আর্া-ভূমি 

লাভ করিতে হইলে সর্ন গ্রথম দেহস্থ ইল্ড্রিয় সমূহ বুঝিতে হয়। এজন্য 

চক্ষু গুভূতি পঞ্চেন্দ্িয় সব্বাগ্রে উল্লেখিত হইয়াছে দেহী পুনরপি স্ত্রী বা 

পুরুষ । এজন) এই দুই ইব্দ্িয় তৎপরই স্থান পাইয়াছে। কিন্তু উক্ত 

সপ্ত ইন্দ্রিয় জখবিতেন্দ্িয়-প্রতিবন্ধ। যতকাল জীবিতেক্দ্রিয় প্রবহমান 

থাকে, ততকাল নুখ-ছুঃখাদি বেদনাও বিদ্যমান থাকে । এই বেদন! 

কিরূপে ইন্দ্র করে, তাহ। বুঝা আবশ্টাক। বিশ্লেষণ করিয়া 

দেখিলে প্রমাঁণত হয় যে, সর্বববিধ বেদনাই ছুঃংখ। “মুখ-বেদন। 

ঠিতা সুখা, বিপরিণাম ছুকৃখা”। এই ছুঃখ অতিক্রম করিতে 

হইলে শ্রদ্ধা, বীর্ধ্য, স্মৃতি, সমাধি ও প্রজ্ঞার শুধু প্রয়োজন নহে, 

অনুশীলনে তাহাদিগকে ইন্দ্রত্থে পরিপুষ্ট করা অপরিহার্ধ্য। ইহাদের 

ইন্দ্ত্ব লাভে উচ্চাশ। নি্ধারণের শক্তি লাভ হয়”-- অজ্ঞাতকে 

জানিবার মহ্থল্প জাগে । এই সম্থল্পের ইন্্রত্ব অবস্থা লোফোত্তরের 
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প্রথম মার্গে- আ্োভাপ্তি-মার্গে উপনীত ' করে। এই মার্গ যে 

পরিপন্ধ জ্ঞান প্রদান করে, সেই “অঞ্ঞ্রিক্িষ” ইহার পরেই স্থান 

পাইয়াছে। এই “অঞ্ঞ্রিজ্রিয়" অনুশীলনে “অঞ্ ঞাতাবিন্রিষে» পূর্ণতা 
প্রাপ্ত হয়, ইহাই অর্থতের অবস্থা । এইখানেই করণীয় কৃত হয়। 

৮ম জীবিতেক্দ্রিয় দ্বিবিধ £-__ রূপ-জীবিতেক্দ্রিয় ও অরূপ- 

জীবিতেন্ত্রিয়। ১৪শ উপেক্ষেত্ছিয় বেদনা চেতসিক ; “তভ্রমধ্যস্থৃতা” 

নামক শোভন চৈতসিক নহে। বিংশ “আজ্ঞাত-জ্ঞাতার্থীক্্িয়” 
ঈস্চতর জীবন গথণং শ্লোতাপত্তি-মার্গ প্রাপ্তির জন্য প্রয়োজন । 

১ম হইতে ১১শ ইক্িয় কন্মান্সারে অব্াকৃত। ১৩শ 

ক্রিয় কর্মান্সসারে অকুশল। দশম হতে দ্বাবিংশ ইন্ছিয় 
চৈতসিক। প্রথম হইতে সপ্তম এবং নবম ইন্দ্রিয় চৈতসিক নহে। 

প্রথম সাত ইন্দ্রিয় রূপ এবং দশমটি ( মনেন্দছিয়) বিজ্ঞান। 

অষ্টম জীনিতেক্িয় রূপ এবং চৈতসিক। আজ্ী-ঈন্দ্িয় এবং পুরুষ-ইন্দিয় 

শুধু কাম-লোকে লভ্য. রূপারূপ লোকে লভ্য নহে । বূপ-জীবিতেন্িয় 
অরূপ-লোকে লভা নহে । পঞ্ষস্বন্ধ বিশিষ্ট সত্বে রূপারপ উভয় 

জীবিভেকরিয় লভ্যা। (আরও বিস্তৃত ভাবে জ্ঞানিতে হইলে “যমকেব” 

“ইন্ডিয়-ঘমক” প্রষ্টব্য) 

ডে) বল ৪_ “ইন্রিয়” প্রতিপক্ষ ধর্মকে পরাভূত করে; 
কিন্তু “বল্ল” প্রতিপক্ষ ধম্মের আক্রমণে অটল থাকে? শ্রদ্ধ 

যখন ইন্দরত্ব প্রাপ্ত হয়ঃ তখন অশ্রদ্ধার সঙ্গে যেন ইহাকে সংগ্রাম 

করিয়। জয়ী হইতে হয়। কিন্তু শ্রদ্ধা যখন বল-প্রাপ্ত হয়, তখন 

শ্রদ্ধার আক্রমণে অকম্পিত থাকে ; অশ্রন্ধা মান্স-পরাজ্জিত হয়। 
শরদ্ধেন্ত্িয় হঈতে শ্রদ্ধাবল অধিক বক্তিশালী | 
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অশ্রদ্ধায়. কম্পিত হয় না বলিয় শ্রদ্ধা-বল। 
কৌসান্ে রঃ ৃ বীধা-বল।, 

প্রমাদে স্মৃতি-বল। 
* গুদ্ধতো রঃ রর সমাধি-বল £ 

অবি্ঠায় ন্ প্রজ্ঞা-বল। 

তাহী দ্বারা » রর হী-বল। 
অনপত্রপার় » টৃ অপত্রপাঁবল। 

হ্বী দ্বার! ্ অহী-বল। 
অপত্রপায়  *, রি অনপত্রপা-বল। 

ইহাদের ব্যাখা! চৈতসিক পরিচ্ছেদে দ্রষ্টব্য । 

চে) আশ্রিপতি-_ ছন্দাদি চারি চৈতসিক স্ব স্ব সহজাত 

চৈতমিককে আত্ম-বলে আত্ম-গতি প্রাপ্ত করায়। সহজাত চিত্ব- 
চৈসুষিকও সেই গতি-মনুযায়ী চলিতে থাকে । এই প্রকার 

আধিপত্যের কারণে ইহাদিগকে “অধিপতি” বল। হয়। 

এই চারি অধিপতির মধো বীধ্য, চিত্ত এবং মীমাংসা! বা 

প্রচ্ঞ। ইন্দ্িয়রপেও গৃহীত হইয়াছে । ইহার! স্ব স্ব ঈন্দ্রত্ব শারত্যাগ 
না করিয়াই আধিপত্য করিয়। থাকে। “চিত্ত” এখানে জবন- 

চিন্তোৎপত্তি। অন্থ তিন অধিপতিও জবনস্থানে আধিপত্য করে। 

যখন কেহ কোন কাজ করে, তখন হয় “উদ্দেশ্য”;. নতুব। 
“ইচ্ভা-শক্তি” অথবা “উদ্যম” কিংবা “জ্ঞান” মুখ্য হইয়! তাহাকে 

পরিচালিত করে! ইন্দ্রিয় ও অধিপতির মধ্যে পার্থকা এই যে, 

ইন্ট্রিয়ের সমকক্ষ আছে, অধিপতির সমকক্ষ নাই। এইজন্য এক 

সময় একটি মাত্র অধিপতি হয় এবং অন্য তিনটি সেই অধিপতির 

অন্রসরণ করে। 
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ছে) আহাম্ব £- আহার তার্থে কি বুধায়? যাহা 

“নাম“রূপকে” উৎপন্ন করে, পরিপোষণ করে তাহাই নামরূপের 

আহার। আহারের উতৎপাদিকা শক্তি থাকিলেও, উপস্তস্তন ব! 

পরিপোষণ-শক্তিই উহাতে প্রবল। কবলীকৃত-আহার ' ভক্ষণীর 

দ্রব্যাদি; ইহা রূপাহার। অরূপ-আাঙ্ার কিন্ত ত্রিবিধ ১ স্পর্শ, 

চেতনা! ও বিজ্জ্ঞান। (১) কবলীকৃত আহার বরূপ-কায়ের সম্তির 

কারণ। কর্ম-ফলে রূশ-কায়ের উতপন্তি হইলেও উহার পোষণ ও 

সম্ভ্রতির জন্য জড় আহারের প্রয়োজন, যেন ইহ! পুর্ণ আযুঙ্কাল 

মবিচ্ডেদে যাপন করিতে পারে । রূপ-কায় বরূপাহাবই খোজে 

(১) “স্পর্শ” বেদনার আহার; বেদনা ম্পর্শই খোজে । স্পর্শ 

ন্খ-বেদন। জন্মাইয়।, সেই বেদন। উপভোগের জন্য সব্গণের তুষ$।, 

উপাদান ও কন্মোৎপত্তির কারণ হয়। ,(১) চেতনাহার ২৯ প্রকার 

কুশলাকুশল লোকীয় চিন্ত। ইহার অপর নাম কম্ম বা সংস্কার 
না|! কম্ম-ভব। এবং ইহা বিজ্ঞান ব! বিপাক-চিত্তের আহার। 

“বিপাকে কম্ম-সম্ভবো” । (৪) বিজ্ঞানাহার উনিশ প্রকার প্রতিসন্ধি- 

চিত্ত। ইহা নাম-রূপ, বড়ায়তন ও স্পুুশশর আহার । 

স্পর্শ, চেতনা" ও বিজ্ঞান এই তিন নামাহারের বলে জীবন-চক্র 

জবিচ্চিন্ন আবগ্ডিত হইতেছে । স্পর্শাহার চেতনাহারকে, চেতনাহার 

বিজ্ঞানাহারকে, পুনরপি বিজ্ঞানাহার স্পর্শাহারকে পোবণ করিতেছে । 
রূপাহার রূপ-কায়কে সজীবিত রাখিয়া চলিয়াছে। এই চতুত্বিবধ 

আহারের বলে পঞ্চন্থন্ধ অবিচ্ছিন্ন চাতি-প্রতিসন্ধির মধ্য দিয়া! সংসরিত 

হঈতেছে। এই আহারের নিরোধে পথেপাদান-স্ঞ্ধ বা দুঃখ নিকদ্ধ 

হয়। পঞ্চেপাদান-স্বঙ্গ এবং ছুঃখ আভিন্ন। “সঙ্মিন্তেন পঞ্চপাদান- 

খন্কাপি ছক্থা”। 
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০হাবি-পক্ষীক্স এ্ন্মন্ন সংক্ষেপার্থ 

যে সকল চিত্ত-চৈতসিকের উতুকর্ষ-সাধন বোধি-জ্ঞান লাভের 
পক্ষে জপরিশাধা, তাহারা বোধি-পক্ষায় ধর্ম। চৈতসিক হিসাবে 

তাহাদের সংখ্যা! চৌদ্দ। কিন্তু এই চৌদ্দটির মধ্যে বীর্য, স্মৃতি, 
একাগ্রতা। শ্রদ্ধা ও প্রজ্ঞ। যথাক্রমে ৯, ৮, ৪. ২, ৫ বার গ্রহণ 

করাতে উহ্নার। সায়ত্রিশ সংখাক হষ্টয়াছে। এই সীয়ত্রিশ সঙ্খ্যক 

চৈতনিককে স্মতি-প্রস্থানাদি সাত শ্রেণীতে ভাগ করিয়। প্রদর্নিত 

হঈয়াছে। 

কেন স্ম্তি-প্রস্থান £_ আলম্বনের ঘধার্থ স্বভাব নির্ধারণের 
জন্য চিত্তের তন্মধ্যে অন্ত প্রবেশ করা এবং সেই নির্ধারিত যথা- 

ন্বভাবে স্মতির অবিচ্ছিন্ন ও অভ্ররান্তভাবে পধ্যবেক্ষণণ করার নামই 

স্মতি-প্রস্থান। এখানে পপ্রস্থান” অর্থ গমন নহে, বরং তদ্বিপরীত, 

“নু প্রতিষ্ঠিত থাকা” । ম্ুতরাং স্থতি-প্রন্কান পঞ্চক্কন্ধের যথাভূত 
স্বভাবে জ্ঞানার্জন ও সেই জ্ঞানে স্মতির সপ্রতিষ্টিত অবস্থা । 

একটি মাত্র “ন্মতি”-চৈতসিক কায়া, বেদনা, চিত্ত, ধন্মন ( সংজ্ঞ। ও 

ংস্কার) এই চারি আলম্বন-ভেদে চতুদ্ধ! হইয়াছে । কায়; অশুচি, 

বেদন। ছুঃখ, চিত্ত অনিতা, ধন্ম অনাত্ম। “এই চতুবিবধ স্মতি- 
প্রস্থান লাধ্য-শ্রাবকের চিত্ব-বদ্ধন-স্তস্ত ; ইহ! যেমন একদিকে 

তাহার লৌকিক স্বভাব, লৌকিক ম্মৃতি-সম্বল্প, 'লৌকিক জীবন্রে 
ব্যথা-গ্লানি-পরিদাহ পকিত্যাগের জন্যত তেমনি অন্চদিকে 

ত্ন-মার্গ অধিকার ও নির্বাণ প্রত্যক্ষ, করিবার নিমিশু” | 

মধাম-নিকায়_-১২৫। ইহ “সম্যক্-সমাধির” পরিপূরক এবং আই্টা্গিক 
মার্গের সপ্তম অঙ্গ । কায়া অশুচি, -_- জীবিত বা ম্বৃত উভয় 

অবস্থায় অশুচি। ইহ! প্রত্যয়োশপন্ন, সুতরাং বিলয়শখীল। ইহা 
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“আমার নহে”। «“আমি' নহে” «আমার আত্মা নহে”। কায়ার 
ঈদৃশ.* স্বভাবে অনাসক্ত স্মতির অবিচ্ছিন্ন জাগরণশীলতাই 
“কায়নুদর্শন স্মতি-প্রস্থান”। 

হখ-বেদনী, ছঃখ বেদনা, সৌমনন্ত দৌন্বনস্থ, উপেক্ষা" 

বেদনা, উহার! তৃষ্ণাযুক্ত হউক বা তৃষ্কা-বিমুক্ত হউক, সর্ব 
গ্রকাব বেদনাই পরিণাম-ছুঃখকর। "ম্ুখ-বেদন] ঠিতা সখা, 
বিপরিণাম ছুকৃখ।” | “নুখ-বেদন। লক্থণে ছুক্ধাষ বেদনাষ অভাবতো। 
ম্থুখং বেদনং বেদবমানে। ম্খং বেদনং বেদযামীতি পঞ্জানাতি' ”! 
সুখ-বেদনা ছুঃখ নহে কিন্তু ছুংখ-সত্য) অর্থাৎ ভাবী ছখ। 
ছাখ-বেদনা ছুঃখ এবং ছুঃখ-সত্য। সুতরাং সর্ব্ববিধ বেদনাই ছুখ। 
ইছ। প্রত্যয়োংপন্ন সুতরাং বিলয়-ধন্মী। কোন বেদনা “আমার 
নহে” “ “আমি নহে”, “আমার আত্মা নহে”। বেদনার ঈদুশ 
স্বভাবে অনাসক্ত স্মৃতির অপ্রমত্ত জাগরণশীলতাই “'বেদনান্দর্শন 
শ্মতি-প্রস্থান”। যে কোন ভূর্মিতে কুশলাকুশলাদি যে কোন চিন্ত 
উৎপন্ন হুউক না কেন, সেই চিচ্ভের উৎপত্তি-বিলয় সম্বন্ধে জ্ঞাত 
থাকিয়া বুঝিতে হইবে যে, চিন্ত প্রত্যয়োৎপন্ন সুতরাং নিরোধশীল। 
কোন চিত্ুই “আমার নহে”, ““আমি' নহে,” “আমার আত্মা নহে । 
চিত্তের ঈদুশ স্বভাবে অনাসক্ত চিত্তের অপ্রমন্ত জাগরণশীলতাই 
রর টিকা ারিনা ৫] 

পঞ্চ -ক্ারাদিকে তাহাদের স্ব স্ব লক্ষণানুসারে পর্যাবেক্ষণ 
রিয়া বুঝিতে হবে যে, তাহার! হেতৃদ্ভুত এবং হেতুব নিরোধে 
নিষন্ধ হয়। তাহাদের "কোনটিই “আমার নহে”, « 'আমি' নে” 
“আমার আত্মা নছে”। সংজ্ঞা-সংস্কারের ঈদ্ুশ স্বভাবে অনাসক 
স্মতির অপ্রমত্ত জাগরণশীলতাঈ "ধর্খানুদর্শন শ্মতি-প্রন্বান”। 
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খে১ চত়ুপ্বিখ সমাক্ক-প্রশান ৪ এখানে “সমাক” 
শব দ্বার৷ চেষ্টার অসাদারপতা বুঝা ইতেছে ৷ ৭০ তম পৃষ্ঠায় বীর" 
চৈতমিক দ্রষ্টবা। এখানেও একটি “বীর্য্য” চৈতসিক চারি প্রকার 
কৃতা-ভেদে চতুবিবধ হইয়াছে । সেই কৃত্য (১) সংবর'প্রথান, অর্থাৎ 

অন্ংপন্ন পাপের অন্থুৎপাদনাথ ইক্দ্িয সংযম । (২) প্রহাণ-প্রধান, 
অর্থাহ উৎপন্ন পাপ-চিস্তা বর্জন । €৩) ভাবনা- প্রধান, -অনুৎপক্ন 
কুশলের উৎপাদন ও সংগঠনের জন্ত প্রবল উদ্যম । (8) অন্নরক্ষণ-প্রধান, 
অথণৎ উৎপন্ন কুশল-চিন্তের সংরক্ষণ, বৃদ্ধি-বৈপুল্যের জন্য, পরিপূর্ণ 
গঠনের জন্য অক্লান্ত চেষ্টা। “উপোসণ-সহচর” ৪১শ-_-৪৩শ পৃষ্ঠ। ভরষ্টব্য। 

গে খন্ধি-পাদ £-খদ্ধি অর্থ অসাধারণ শক্তি; পাদ 

ার্থ লাভের উপায়। নুতরাং খদ্ধি-পাদ অসাধারণ শক্তি লাভের 

উপায়। একট উপায় চেতনা-্তাত.১ বিদর্শন-জাত নহে। এবং 
উহ| চত্তধিবধ.ঃ- ছন্দ, [চন্ত, বীর্ধা, মীমাংসা বা প্রজ্ঞা! । ইহার প্রত্যেকে 

অধিপতি স্বভাব-বিশিষ্ট, এই চৈতসিক চতুষ্টয় যখন চতুর্থ ধ্যান-বলে 
_পরিপুষ্টি লাভ করে, তখন চিষ্তু অসাধারণ শক্তি-সম্পন্ন হইয়া 
থাকে । (১) নানাবিধ খদ্ধি, (২) দিবা-শ্রোত, €৩) পরচিত্ত-জ্ঞান, 

(8) অন্তীত জন্ম পরস্পরার স্মৃতি, (৫) সব্গগণের চ্যুতি ও জ্তিসন্ধি 
সম্বন্ধ চান) এইট পঞ্চবিধ শক্তি বা অভিজ্ঞ লোকীয়। 

লোকোন্তর অভিচ্ঞ। “লাসব-ক্ষয় জ্ঞান” | প্রথম পাঁচটি মহদগত 

চিন্তের *আবস্থা। শেষেরটি অন্ুপগ্তর চিত্তের অবস্থা? এই.»ঙ্ছি. 
কামলোকীয় ছন্দ; বীধা, চিন্ত বা প্রজ্ঞায় লাভ হয় না। নানালিধ 

সাধ-বিত্ব ভতিক্রমের জনা ইহাদিগকে অধিপতির অবস্থায় গঠন করিছে 

হয়। এই গঠন-্কাধ্য চতুথ-ধানে দক্ষত! লাতেই পূর্ণত৷ প্রাপ্ত হয়। 

ঘে-৩১ ৪-- পঞ্ধেত্ট্রি় ও পঞ্চ বলের ব্যাখ্যা! নিশ্র-সংগ্রহের, 

ব্যাথায় তরষ্টব্য। এস্থলে শুধু ইহা বল! যাইতে পারে যে, স্্রোতাপস্থি-মার্গে 
(ভিউ, 
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শরন্ধেক্দ্িয়ের। চারি সম্যক্-প্রধানে বীর্যোন্দ্রিয়ের, চারি স্মতি-প্রস্থানে 

স্মতীজ্িয়ের। চারি ধ্যানে সমাধীন্দ্িয়ের এবং চতুরাধ্য-সত্ে 

প্রজ্ক্িয়ের প্রকটতা। দুষ্ট হুথ। 

চে) সপ্ত তাশ্যঙ্গ £- চারি মার্গ:জ্ঞানই সন্বোধি। 

যাহারা এই সন্বোধি উৎপভির সহকারী ও বলবান প্রত্যয় ( কারণ ) 

তাহারাই ইহার আঙ্গ বানিদান! উহাদের সংখ্যা! সাত। যথা £-- 
১। স্বতি * :-_ কায়া, বেদনা, চিত্ত এবং ধর্্দ _- এই চতুবিবধ 
আলগ্ধনের যথার্থ স্বভাবে দৃঢ় ভাবে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া, প্মাদ প্বংস ও 

অপ্রমাদ সুগঠন করিয়া, স্মতি চতুমার্গ-জ্ঞান উৎপাদনের পধান 
অঙ্গ হয়। 

২। ধর্্বিচার বা গ্রজ্ঞ। ₹₹_ ইহা বিদর্শনের উতপত্তি- 

স্থল, কারণ প্রজ্ঞা অন্তর্জগত ও বহির্জগত বিবিধাকারে পধ্যবেক্ষণ, 

বিশ্লেষণ ও বিচার করিয়া তগুসম্বন্ধে যথাযথ সিদ্ধান্তে উপনীত 

হয়। তাহার গোচরীন্ভৃত বিষয় সম্মন্ধে এইরূপে সম্মোহ বিধ্বংস 
পুরনিক অসম্মোহ পরিপুরণ্ণাকারে গঠন কবে। এবং স্বয়ং চতুমার্গ- 

জ্ঞানরূপে “সন্বেধি" নাম গ্রহণ করিয়া থাকে। 

প৩। বীধ্য ২ “সমাক-প্রধানের” বীধাই বীর্যা-সন্থোধাঙ্গ | 
নীশা কুশল-চিক্ডের লীন-ভাল বিদুরণ পুর্ণনক কর্তনা-সম্পাদন-ক্ষমত। 

& উংসাহ-উদ্ধম জাগ্রত করিয়। সন্বোধি উত্পাদনের তাক্গ হয়। 

রি সি ৪| '্লীতি 2: উহ। সমাক-ম্মতির আলম্বনে ও সংবর্ধমান 

কুশলে চিত্তের সন্নবিধ অরতি ও উৎকণ্ঠা বিদূরণ পৃরনিক ধর্ধারণি, 
ধর্মননিদি ও ধশ্মারাম পুর্ণ করিয়া সন্দোধি উৎ্পনদনের অঙ্গ হয়। 

৫1 প্রশ্রন্ধি (প্রশান্তি ) :₹-- এ এ আলম্বনে ও সংবদ্ধনান 

কুশলে এচিত্ের ক্রোধ-উৎবঞ্ঠা বিদূরণ পৃর্দিক শান্তি আনয়ন করিয়। 
সম্বোধি উৎপাদনের অঙ্গ হয়। 

* উপোসণ-মহচরে “সযাক-শ্বতি” জষ্টব্য 
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৬। সমাধি £_ সন্থোধি উৎপাদনে সমাধির কাব্য” অতীৰ 

প্রকট। একাগ্রচিতের জালম্বনমর়তা সমাধি । ৃ 

৭। উপেক্ষ। ( তত্রসধ্যস্থতা ) ;₹__ চিত্তের লীন ও উত্তেজনার 
€ চঞ্চলতার ) সমত। রক্ষ। করিয়া সন্বোধি উৎপাদনের অঙ্গ হয়। 

ছে) আট্রাঙ্গিক মার্গ $_ আষ্টাঙ্গিক মার্গ তিন স্ন্ধের 

অন্তর্ত। সম্যক-বাকা, সম্যকৃ-কশ্ম ও জম্যকৃ-আজীব শীল-স্কন্ধে 

গৃহীত্ব। সম্কৃ-ব্যায়াম, সম্যক-স্থৃতি, ও সম্যক্-সমাধি সমাধি-ক্ষন্ধে 
সংগৃহীত। সম্যকৃ-দুর্টি ও সম্যক্-সন্কল্প গ্রজ্ঞা-স্কদ্ধে সংগৃহীত । 

সম্যক বাক্যাদি জক্ষত্রয় শীল! সুতরাং সমজাতীয় বলিয়। 
শীল-্কন্গে সংগৃহীত। সম্যক্-ব্যায়ামাদি অঙ্গত্রয়ের মধ্যে সম্যক- 
সমাধির শুধু নিজ একাগ্রতা গুণে আলম্বনে সমাহিত হইয়! 

থাকিবার শক্তি নাই। জম্যক্-ব্যায়াম ও সমাকংস্মৃতি হইতে 
প্রগ্রহ ও নিমজ্জন কাধ্য সম্পাদনের সাহাধ্য পাইলেই সমাহিত 
হইৰর শক্কি প্রাপ্ত হয়। ন্ুুতরাং সম্যক-সমাধি স্বভাব-গুণে 

এবং শন্ক দ্বটটি তাহাদের কার্ধা-গুণে সমাধি-স্কন্ধে ভূক্ত হইয়াছে 
দাক-দৃষ্টি প্রচ্ছ।। কিন্ত সমাক্-সন্ক্ল বাতীত প্রজ্ঞা পঙ্গু 

এই সমাকূ সন্ধল্প প্রজ্ঞার অবিপরীত কার্ধা-গুণেই প্রজ্ঞা-ন্কক্ট স্থান 
পাইয়াছে | “উপাসপ-সহভর” ভরষ্টবা । 

“শীল-পরিপু্ সমাধি মহত ফল, মহ্তামঙ্গল প্রদান কৰে? 

সম[নি-পরিপুষ্ট। প্রজ্ঞ। মহৎ ফল, মহামঙ্গল প্রদান করে। প্রচ্ছ" 
পরিপুষ্ট চিন্ত আসব হইতে সর্নতোভাবে যুক্ত হয়”। এইটরূপে 

্া্টার্গিক মার্গ বোধি-পক্ষীর। এই অষ্ট জঙ্গের দেশনায় পারম্পযয 
থাকিলেও অনুশীলনে পারম্পর নাই। যে কোন অঙ্গের অনুশীলনে 
বাকী সাতটিও আল্লাধিক পরিমানে অন্থুশীলিত হয়। 
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এই সীয়ত্রিশ বোধি-পক্ষীয় পরশ্ম সমস্ত লোকোত্তর চি?& 

বিস্ঞমূন, থাকে । কিন্তু সঙ্কল্প বা “বিতর্ক” চৈতসিক ন্বিতীয় ও 

তদৃর্ধ ধাঁন-চিন্তে এবং “ল্রীতি” চৈতসিক চতুর্থ ও পঞ্চম ধ্যান- 
চিত্তে বিদ্কনান থাকে ন।। লোকীয় চিত্তেও যখন ছয় প্রকার 
বিশুদ্ধি (শীল-বিশুদ্ধি, চিত্ত-বিশুদ্ধি, . দৃষ্টি-বিশুদ্ধি, কক্থা-উন্রণ 
বিশুদ্ধি, যার্সামা্গ-জ্বান-দর্শন বিশুদ্ধি) উৎপন্ন হয়, তখন সপ্থত্রিংশহ 

ধ্মও যথোপযুক্ত ভাবে উৎপন্ন হয়। | 

চৌদ্দটি শোভন-চৈতসিক কিরূপে ৩৭ বোধিপক্ষীয় ধন্ম হইল? 

| | 
৪ সম।ক-প্রখাশ । ূ তু ৃ রি 

| ূ 
৪ গঙ্ছিপ।দ ১৪ ূ র্ ১.৪ 

এ ৃ | ৃ র ূ নর ১1১1 ১1৫ 

| | 8 ! ৃ্ | ৰ | 

৭ টার ৰ |. ূ ক 1১ হতে 
রি ণ রী 1 ৃ | | 

৭ নেধ।গ 555 | :১1১1১ ১1৭ 
| 7৭ সি” ৰ 

েমার্গাগ ক টা : 1 ১1১১ ০০৮ ১" 

] | ৃ | ৰ || 
টি ৃ ূ 11. 

12১], 1১1১১] ১০১৮1৮151২৫ [৩, 

পাঠক াতিকসিও স্মারক-গাথার সহিত মিলাঈয়া উপারের 

তালিকাটি পধাবেক্ষণ করিবেন । তাহ। হইলে নী বিশদতর 
হইবে। 



“অভিধশ্দার্থ-সং গহ ১১৯ 

সব্ব-সংগ্রতেক্স সংঢক্ষপাণ্থ 

পঞ্চ-্রন্ধয ৪85 ১1 কর্ম, চিত্ত, খাতু আহার*সমুখিত 
রূপ, অতীত, অনাগত, বর্তমান সে কোন কালের হুক ন৷ 
কেন, দেহস্থ হউক ব। বাহিরের হউক, সুক্ষ হক বা" স্থুল হউক, 
হীন হউক ব। উন্তন হউক, দৃবস্থ হউক না সমীপস্থ হউক সমগ্র 

রূপরাশির সমষ্টিগত নাম “রূপ-্বন্ধ” | 

১। ৮৯ প্রকার চিন্রের সহজাত ন্ুুখ, ছুংখ, উপেক্ষা 

শারীরিক ও মানসিক বেদনারাশি, অতীতানাগত বর্তমান, নিজ 

দেহুগ্থছ ব| বাহিরস্থ, সুঙ্্. বা স্থুল, হীন বা উত্তম, দূরস্থ বা 
সমীপন্থ, সমগ্র বেদনারাশিব সমষ্টিগত নাম “বেদনা-স্কল্ষ”" | 

৩। টক্ষু-সংস্পর্থজা সংচ্।। শোত্র _, আ্বাণ , জিহ্বা, 

কায়-_- ১ মন-সংস্পর্ণজা সংজ্ঞ।, অতীতাদি একাদশ অবকাশে উৎপন্ন 

৮৯ চিন্ত্তর সহজাত সংজ্ঞারাশির সমষ্টিগত লাম “সংজ্জা-ন্বন্ধ” | 

এ। চক্ষু-সংস্পর্শজ। চেতঙনাত ৮7০ মন-সংস্পর্শজ। 

চেভুনা অভাতাদি একাদশ বিভাগে বিভক্ত চারি ভূমির চেতন! 
বাশির সমষ্টিগত নাম “সংক্কাব ক্ষন্ধ?? । 

৫। চক্ষু-বিচ্জান, শ্রোত্রবিজ্ঞান, ভ্রাণ-বিচ্জান, জিহ্ব|-বি জ্ঞান, 

কায় বিজ্ঞান, মনোধাতু ও মনোবিজ্ঞান-ধাতু চারিস্ুমিব এই চিন্ত- 

সমূহের সমগ্িগত নাম “বিজ্ঞান-স্বন্ধ”। 

পঞ্চ-স্বন্গাকে ছুই ভাবে প্রদশিত হইয়াছে । পুথগ্জনেরা ইহাকে 

শুভ, নুপ, নিজ্ঞ ও আম্ম। মনে করিয়া উহাতে আসক্ত হয়। 
তখন এই পঞ্চস্বন্ধই তাহাদের তৃষ্ণার গোচর-ভূমি হইয়। থাকে। 
এম ভাবস্বায় পঞ্চস্কপ্ধই তাহাদের "পঞ্চে'পাদান স্বন্ধ” হয়। ২৮ গ্রাকার 

রূপ রপোপাদান ক্বন্ধ;) বেদনা-চৈতমিক বেদনোপাদান স্ন্ধ) 
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সংজ্ঞা-চৈতদসিক সংজ্জোপাদান স্বন্ধ; বাকী ৫০ প্রকার চৈতসিক 

সংক্ষারোপাদান স্কন্ধ। ৮১ প্রকার লোকীয় চিত্ত বিজ্ঞানোপাদান 

স্ন্ধ।। 

বায়ান্ন প্রকার সংস্কার (চৈতসিক ) হঈটতে বেদনা ও 
সংজ্ঞাকে পুথক করিয়া, কপ, বেদন।, সংস্জা ৫০ প্রকার সংস্কার ও 

বিজ্ঞান সহ পঞ্চস্বন্ধ গণনা করা হইয়াছে । বেদন। ও সংচ্গাকে 

পৃথক ভাবে প্রদর্শনের কারণ কি? কাম, রূপ ও অরূপ ভূমিতে 

সেদন! আম্বাদ অনুভব করিয়। উৎপন্ন হয়। এবং সংজ্ঞা তাশুলুভ 

শুভ সংজ্ঞ'র, অনিত্যে নিত্য-সংজ্ঞ।র, অনাজ্মায় আত্ম -সংজ্ঞার আকারে 

আম্বাদের উপকরণ হয। এইরূাপে বেদন। ও সংজ্ঞ, সংসার-চক্ষে 
পরিভ্রমণের 'প্রধান*প্রত্যয়। এই বিশিষ্ট স্বভাব হেতু এই সংস্কার- 
দ্বয়কে প্থক ভাবে প্রদশিভ হইয়াছে। 

“বট ধন্েন্থ অস্সাদং তদস্সাহুপসেবনং, 
বিনিভূঙ্জ নিদস্সেতুং খন্ধদ্ধবমুদাভটং” | 

স্বাদশাক় তন £-_ “আয়তন” অর্থ উৎপভি-স্থান। নিশাস- 

স্বান। ছক্ু ও বর্ণ, দ্বার ও আলম্বনের আকারে, চক্ষু-বিজ্ঞানের 

আরতন বা উৎপভ্ভি-স্থান। এই প্রকারে শ্রোত্র ও শক শ্রোত্র- 

বিজ্ঞানের, আগ ও গন্ধ আগ-লিভ্ঞানের। জিহন। এ রস জিহব।-লাজজনেন, 

কায়। ও. জ্প্রঠব্য কায়-বিজ্ঞানের এবং মনঃ ও ধন্ম মনোবিজ্ঞানের 

আয় তন উহাদের মধ্যে টক্ষাদি ছয়টি আধ্যাত্মিক ব! দ্বার-ভুত 
দেহস্ছ আয়তন। এবং বূপারি ছয়টি আলম্বন-সুত বহিরায়তন । 
৫২ প্রকার চৈতসিক, ১৬ প্রকার স্বক্ষা রূপ এবং নির্দনাগ _-এই 

৬৯ ধশ্মই ধর্বায়তন। 

জক্টীদস্প এাড়ু ৪ “'শঙতনো সভাবং ধারেন্ঠী'তি ধাতবো” | 
যাশ্থাল। নিজ নিজ স্বভাব ধারণ কারে, ভারা ভ্বাক্সীব। স্বভাব 
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ধারণ করেনা, তাহার! ধাতু। দর্শন-কাধো সাহায্য করিবার গুণ ব 

স্বভীব একমাত্র চক্ষু্ট ধারণ কারে; এইজন্ চক্ছ “ধাতু 

তর্রপ শোত্রাদি সম্বন্ধে । চক্ষ-প্রসাদ চক্ষধাহ ; শ্রোত্র-প্রসাদ 

শ্রোত্র-ধাতু,; আগণ-প্রসাদ আপ-ধাতু ; পিহব*প্রসাদ জিহযুখাতু । 

কায়-প্রসাদ কায়-ধাতৃ । পঞ্চস্বারাবর্থন চিত এবং সম্প্রতীস্চ চিত্ত 

মনোধাতু। এই ছয়টি “আধ্যাত্মিক ধাতু । 

বূপাবলম্ন রূপ-ধাড়, শব্দালগ্বন শব্দ-ধাতু, গন্ধালম্মন গন্ধ” 

ধাতু, রসালম্বন রস-ধাতু, স্প্রষ্টব্যালম্বন স্প্রক্টনা-পাড়,। ধর্মায তন 

ধন্ম-ধাতু। 

কশলাকুশল ছিবিধ চক্ষু-রিঞ্ঞানই চক্ষু-বিজ্ঞানধাতু। সেইরূপ 

শ্রোত্র-বিজ্ঞান-ধাতৃ, আ্রাণ-নিজ্ঞান-ধাত, ভিহ্ব।-বিজ্ঞান-ধাতু, কায়- 

বিজ্ঞান-ধাতু'। দ্বিপঞ্চ-বিজ্ঞান ও মনোধাতুত্রিক বাদ অবশিষ্ট ৭৬ 

প্রকার মনোবিজ্ঞান মনোবিজ্ঞান-ধাতু । এই ছয়টি *বিজ্ঞান-ধাতু' ৷ 

পিউকে উল্লিখিত অন্ান্ত বন্ধ ধাতু এই অষ্টাদশ ধাতুর অন্তর্গত । 

ভীক্ষন্ত্িয, নাতি-হীক্ষেত্দ্রির : এব মৃদু-ইন্দ্রির হিসাবে 

ন/নষকে তিন শ্রেণীতে বিভাগ করা যার। বিদর্শন'ভাবনার উদ্দেশ্য, 

নীক্ষেপ্সিয়ের জন্য পঞ্চস্বপ্ধ, নাতি-তীক্ষেব্দ্রিয়ের জন্য ছাদশ-মায়তন 

এসং যৃহ্-ইন্দ্রিবের- জন্গ অষ্টাদশ ধাত, বিভাগ করিয়া 'প্রদশিত 

হইয়াছে । "এবং নাম-সংমূড়ের জন্য নাম-্ন্ধ চারি ভাগে বিভক্ত" 

রূপ-সংমূড়ের জন্য রূপ দ্বাদশ-আয়তনে বিভক্ত। নাম এবং রূপ 

ভয় সংমূড়ের জন্য লাম-রূপ অষ্টাদশ ধাত্তে বিভক্ত । 

ডে) চতুক্বার্য্-সত্য £_ আর্ধা অর্থ শ্রেষ্ঠ পবিভ্র। 

স্ততরাং আাধা-সত্য অর্থ শ্রেষ্ঠ ও পবিত্র সত্য। অর্থাৎ জার্ধা কর্তৃক 

প্রকাশিত ও হার্ধা-ভূমিতে পরিচালনাকারী সত্য। 
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৮১ প্রকাব লোকীয় চিত্ত, লোভ চৈহনিক ব্যতীত অবশিষ্ট 

৫৯ £প্রকাঁর চৈতমিক ও ৮ প্রকার ঈত্তরিয়-রূপ ইহারা “ছুখ- 

সত্য” । “লোভ টচতসিক “দুর্খ-সমুদয়-সতা” । সমুদয় _ উত্তৰ, 

য্ধার! দ্বঃখের, উদ্ভব হয় তাহাই ছুঃখের কারণ। পৌনঃপুনিক জন্ম 

জনিত ছুঃখের নিরোধস্ট “নিরোধ সত্য | ইহার অন্য নাম ““নিববান” | 

আধা আই্টাঞ্গিক মার্গ ছুখন্নিরোধেব গর্থাৎ নিববান লাভের উপায় 

স্বরূপ “মার্স-দতা” । 

৮১ প্রক্কীর চিয্দ্ভর শান্ত এক নাম “মনায়তন”। হা 

কিরূপে “সপ্ত বিজ্ঞান-ধাতুতে” বিভক্ত তাহ। ১১২১১ পৃষ্ঠায় 

ন্খ্যাত হইয়াছে। 

বৈব্জানকে "আভেদ" বলা হইয়াছে এই অধে যে; অভীতীনা- 

গতাদি কালানুসারে এবং আধ্যাত্মিক-বাহিক? সুক্মা-স্ুল, হীন-উত্তম, 

দূরম্থ*সম্্ীপন্্ ইত্যাদি অনস্থ। অন্ধুসারে স্বন্ধাকে যেমন বিভাগ করা৷ 

যায়, তেমন নিব্বানকে বিভাগ কর! যায় না। এক্টজন্য নিববান 

“আদ এবং "আন্ধ-মুক্ত দ। 

এই পথান্থ অভিধন্থাথন্নং গ্রহে সমুচ্চঘ মগের সংক্ষপার্থ 

ব্শন সমাগ 

» ২০৮ পৃষ্ঠায় স্বারকণ্গাথার তর্থ পর্কিতে ড়ফ” শব্দটির স্থলে 

“দ্ধ” হইবে। 
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১। .ক্চনা-গাথ। £_ প্রতায় ও তহ্ংপন্ন বিভাগ করির' 

বথাযুক্ত ভাবে বাই এবে বিবরিয়া। 

১। প্রতায়-সংগ্রতে দুইটি বিষয় আলোচিত £-- 

(ক) প্রভীভা-সমুৎপাদ শীঠি; 

(খ) প্রস্থান-নীি, | 

এই্ট ছু নীতির মধ্যে পুর্বাক্তটি “সই সে প্রায়" 

ধর্দ্দের বিদ্ভমানে এইট এই উতপগ্কছান উৎপর ভয়” । প্রতীতা- 

সমুত্পাদ-নীতির উহা বৈশিষ্ট । 

ঘটনা বিশেষের প্রত্যয় বিচারই প্রস্থান-নীতি। ভাচা্গাযগণ 

কিন্ত এইট উভয়-নীতি সংমিশ্রিত করিয়! বর্ন করেন। 

প্রতীত্য-সমুৎপাদ-নীতি 

১-_-২ অবি্ভার প্রত্যয়ে সংক্ষার ; 

২_-৩ সংস্কারের প্রত্যয়ে বিজ্ঞান ; 

৩-_৪ বিজ্ঞানের প্রত্যয়ে নাম-ন্ধপ ; 

৪-_৫ গ্লীম-কূপের প্রত্যয়ে যড়ায়তন ) 

৫৬ বড়ায়তনের প্রত্যয়ে স্পর্শ; 
৬-_-৭ স্পর্শের প্রত্যয়ে বেদনা ; 

জ্্ণ ভি € 
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৭-_৮ বেদনার প্রত্যয়ে তৃষা; 

৮-৯ তৃহ্চার প্রত্যয়ে উপাদান ; 

৯--১০ উপাদানের প্রত্যয়ে ভব ) 

১০-্ম১১ ভবের প্রতায়ে জন্ম; 

১১৮১২ জন্মের প্রতায়ে জরা-মরণ-শোক-পরিদেবন-হুঃখ- 

দৌর্দনন্ত-নৈরাশ্ত উৎপন্ন হয়। এক্টরূপে সমগ্র .ছুঃখরাশি 

উৎপন্ন হয় । উহা প্রতীত্য-সমূৎপাদ-নীতি | 

৩1 একট নীত্তিতে তিন কাল, দ্বাদশ অঙ্গ, বিংশতি শাকার, 

ভরি-সান্ধ, চারি সংক্ষেপে (গুচ্ভ), ক্রিবৃ্ত এবং ( কারের ) ছুট 

মূল বুঝিতে হৃইবে। 

হাতা ক্ষি প্রকারে? 

তির কাল £-- জবিদ্তা ও সংস্কার শ্গানীত কাল; জন্ম- 

জ্ররা,মরণ জনাগত কাল; মধ্যের অষ্ট ভাক্গ বর্তমান কাল। 

দ্বাদশ অঙ্গ £__- (১) অবিদ্ভা; (২) সংস্কীর ) €৩) বিজ্ঞান ; 

(৪) নাম-বূপ 3 €৫) বড়ায়তন ; (৬) স্পর্শ ; (৭) বেদনা ) (৮) তৃষ্ণা? 

(৯) উপাদান; (১০) ভব) (১১) জন্ম ১ (১১) জর!-মরণ । 

শোর্ক প্রভৃতি জন্মের শুধু প্রাবঙ্ষিক ( সংস্থ্ট ) ফলরাপে উল্লেখিত। 

পুনরপি এখানে যখন এঅবিদ্ঞা” ও “সংস্কার” গ্রহণ করা হয়; 

তখন তাহাদের সঙ্গে “তৃষ্চা”, “উপাদান”ঃ “ভব ( উহ্যাকারে ) 

এপ্তক্গাত। সেইরূপ যখন “তৃষ্ণা” “উপাদান” “ভব” গ্রহণ কর! 

হয়, তখন “অবিদ্ভা” ও “সংস্কার” ( উহ্যাকারে ) গৃহীত। এবং 

যখন “জন্সম-জরা-মরণ” গ্রহণ কর হয়, তখন “বিজ্ঞানাদি” পঞ্চ 

ফলও (উহ্তাকারে ) গৃহীত। এই প্রকারে হেতুফল ৮ 

 *ছতীতেতে পঞ্চ হেত; বর্তমানে পঞ্চ ফল, 

বর্তমানে পঞ্চ হেত; ভাবী কালে পঞ্চ ফল” । 

এষ্টরূপে রিংশতি আকার, ক্রি-সন্ধি ও চারি সংক্ষেপ । 
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ৃ জি-বুদ্ত ১৮ 

(১) ক্রেশ-বুত্ব”_- জবিদ্তা, তৃষ্কা, উপাদান । 

(২) কর্্ঘ-বৃত্ত;_- ভবের “কম্মভব” নামক একাংশ ও সংস্কার । 

(৬) বিপাক-বৃন্ত”_ ভবের “উৎপত্তি-ভব” নামক অপরাংশ ও 

অবশিষ্ট তাজ সমূহ | 

দ্বি-মুল £₹__ “জবিভ্া” ও “তৃষ্ণা” এই ছুই মৃল।' 

৬।. স্মাবক-গাথা £- ছিল্স হয়ে যায যবে সেই মৃলন্বয়। 

[ভার সঙ্গে রুদ্ধ হয় তার বৃত্ত্রয়। 

কিজ সদ। জরা-মৃত্রা-মূচ্ছায় গীড়িত 

সন্মদের আসবাদি হ'লে উৎপাদিত, 

পনরায় অবিদ্তাও হয় প্রবন্তিত। 

এইব্রপে অবিচ্ছিন্ন আদি বিরহিত 

ব্রি-ভৌম দ্রি-বৃস্ত-ভূত “কাধ্য ও কারণ” 

মহাস্ুনি করেছেন বিশদ বর্ণ ॥ 

শিশির চএবেসেে 

৯1 প্রস্থান-নীভি 

প্রন্তাননীতিতে নিষ্বোক্ত প্রত্ায় সমূহ সং্লিষ্ট ৮ 

(১) হেত; ০) আলম্বন ; (5) আবিপতি; (৪) আগস্তর- 

(৫) সসনস্তর; (৬) জহজাত; (৭) অন্তেন্ত; (৮) নিশয়? 

(৯) উপনিশ্রুয় (১০) পূর্ণধজাঁত ) (১১) পশ্চাঙ্দাত + (১২) আসেবন £ 

(১৩) কর্ম ২ 08) বিপাক 7 (১৫) আহার ; (১৬) ইল্জিয় ; (১৭) ধ্যান ; 

(১৮) মার্গ ; (১৯) সম্প্রদুক্ত ; (২০) বিপ্রধুক্ত ; (২১) ভাস্ত্ি; 

(২২) নান্তি) (২৩) 'বিগত ; (২৪) অবিগত। 
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৮। উত্ত ২৪ পৃকার প্রতায়ের ছয় প্রকার বিভাগ ১ 

[১] নাষ যে নামের সঙ্গে ছয়টি প্রত্যয় ; 
[২] নামকপ সঙ্গে কিষ্তু পঞ্চবিধ হয়। 

[৩] বূপের সহিত এক। 
[৭] রূপ যে নামের এক! 
[৫] প্রচ্ঞপ্তি ও নামরূপ নামের ছিবিধ। 

[৬] ছয়ে দ্বয়ে নববিধ। বিভাগ ছ'বিধ। 

[১] প্রথমতঃ, নামের সহিত নামের ছয় প্রকার প্রতায়। 

যথ। £-_- এইমাত্র নিরুদ্ধ চিত্ত-চৈতসিক তদনস্তারে উৎপন্ন বিদ্যমান 

চিস্ত-চৈতসিকেব (১) আনম্ভর, (২) সমনভ্তর, (৩) নাক্জি (৪) বিগত- 

প্রৃতায়। পুনরায় সুব্দিবী জবন পরবন্তা জননের (৫) আসেনন-প্রতায়। 

এবং সহজাত চিত্ত চৈভসিক পরস্পর (৬) সম্প্রযুক্ত-প্রভায়। নামের 
সনহ্িত নামের এই ছয় প্রকার প্রত্যয়। 

[২] তঙপর নামের সহিত নাম-রূপের পাঁচ প্রকার প্রতায়। 
যথ। ২স্" হেতু, ধ্যানাক্গ ও মার্গঙ্গ তাহাদের সহজাত নাম-রূপের 

সহিত যথাক্রমে ৫১) হেতু-প্রত্যয়; (৫২) ধান-প্রতায় ও €৩) মার্গ- 

প্রতায়+৮ সহজাত-চেতনা সহজ্ঞাত নাম-কীতপির সহিত (5) কন্ধা- 

প্রভায়। সেইরূপ নান। ক্ষবিকাচেতন। কশ্মোৎপন্ন নাম-রূপের 

কর্্-প্রাত্যয়। পুনঃ বিপাক-স্বন্ধ পরস্পর (৫) বিপাক-প্রাতায় ; 

স্ুজ্পতু-রূপেরও বিসাক-প্রতায় । 

[*] তৃতীয়ত, নামের সহিত কূপের এক প্রকার প্রতায়। 

যথ। £-- পশ্চাজ্জাত চিন্ত-চৈতঙসসিক পুর্বরঞ্জীত এই কায়ার পশ্চাজ্জাত- 
গ্ুত্যয় ৷ 

4৭] চত্তুর্ঘতঃ,-_. রূপের সহিত নামের এক প্রকার প্রত্যন্্। 

বখ। ৮ পুবর্ভন কালে ছয় বাস্জধ সগ্-বিজ্ঞাল-ধাতুর পৃরবিজ্ঞাত্ত- 

' প্রত্ায়। সেটক্সপ পঞ্চালক্ষন পঞ্চ-কিজ্ঞান-বীথির “*পুরনিজাত-প্তায়”। 
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পঞ্চমতঃ,-_ -প্রদ্্প্রি-নাম-রূপের সহিত নামের দ্িবিধ প্রতায়। 

যথ। £--- আলম্বন ও উপনিশ্রয় । আালম্বন রূপাদি ছয় প্রুকার। 

উপনিশ্রয় কিন্ত ব্রিবিধ। : (ক) জালম্বনোপনিশ্রয় ; খে) অনস্তরোপ 
নিশ্য় ও গে) প্রকৃতি-উপনিশ্রয়। ইহাদের মধ্যে আলম্বনের গুরুস্ 
বুঝিয়া যখন ইহ! গৃহীত হয়, তখন আালম্বনোপনিশ্রয় ৷ এটমাত্র 

নিরুদ্ধ চিন্ত-চৈতসিকই মনস্তরোপনিশ্রয় । প্রক্কৃতি-উপনিশ্রয় বহুবিধ,__ 

রাগাদি, শ্রদ্ধাদি, সুখ, ছুছখ, পু্গল, আহার, খু, শহ্যাসন, 

ইত্যার্দি যথাযোগ্য আধ্যাত্মিক ও বাহ্যিক সমস্থই কুশলাদি ধর্মের 

প্রকৃতি-উপনিশ্রয়-প্রত্যয় । কর্দমও ইহার বিপাকের প্রকৃতি-উপনিশ্রয় 

প্রতায়। এইঈনপে প্রকৃতি-উপনিশ্রয় বহুধ। | 

১*। বঙ্ঠতঃ_ নাম-রূপ নাম-রূপের সহিত নয় প্রকার প্রত্যয়ে 

সম্পফিত। যথ। £-- (১) অধিপতি; (২) সহজাত ; (৩) অন্যোন্য ; 

(5) নিশ্রয় ; (৫) আহার ; (৬) ইন্দ্রিয় ; (৭) বিপ্রযুক্ত ; (৮) অস্ভি 

(৯) অবিগত । 

১1 অধিপতি-প্রত্যয় দ্বিবিধ ₹- (ক) আলম্বনে গুরুত্ব আরোপ 

করিয়া যখন উচ্ গৃহীত হয়, তখন সেই আলম্বন চিত্তের 
আলম্বনাধিপতি । (খ) চতুব্বিধ সহজাতাধিপতি ( ছন্দ, চিন, বীর্য, 

মীমাংসা ) সহজাত নাম-রূপের সহজাতাধিপতি । 

১।* সহজাত-প্রত্যয় ত্রিবিধ £-- 

(ক) চিহ-চৈতসিক পরস্পর সহজাত-প্রত্যয়। এবং সহজাত- 

রূপেরও সহজাত্যপ্রত্যয়। 

(খ) মহাভূত পরস্পর সহুজাত-প্রভ্যয়। এবং তছুৎপন্ন রূপেরও 

(গ) হৃদয় বাস্ এবং বিপাক-চিত্ত গুতিসন্ধি-ক্ষণে সহজাত প্রত্যয় । 
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$। আন্ঠোন্ত-প্রতায় ভ্রিবিধ 2 

(ক) চিন্ত-চৈতসিক পরস্পর, (খ) মহাডুভ পরম্পৰ, "(গ) প্রতি- 
মন্ধক্ষণে হৃদয়-বান্ত ও বিপাক-চিত্ত পরস্পর ভান্যোন্ত-প্রত্যয়। 

৪। নিআয-প্রতায় ত্রিবিধ £-- 

(ক) চি্ত-চৈতসিক পরম্পর নিশ্রয়-প্রতায় ; এবং সহজাত-ন্ধপেরও 

নিশ্রয়-প্রতায়। 

(খ) মহান্ৃত পরম্পর নিশ্রয় ; এবং তছুৎপন্ন রূপেরও নিশ্রয়। 

(গ) ছয় বাস্ত সপ্ত-বিদ্ানশ্ধাতুর নিশ্রায়। | 

৫1 গাহার-প্রত্যয় দ্বিবিধ £-- 

(ক) কবলীকৃত-সাহার এইট রূাপ-কায়ের আহার-প্রতায়। 

(খ) নামাহার সহজাত নাম-রূপের আঙ্কার-প্রতায়। 

৬। ইক্ড্রিয়-প্রত্যয় ভ্রিবিধ £ 

(ক) পঞ্চ প্রসাদ-দ্ধপ পঞ্চ-নিজ্ঞানের ইন্ড্িয়-প্রত্যয়। 

(খ) রূপ-জ্ঞীবিতেক্দ্িয় ভূতোংপন্ন-রূপের ইন্ছিয়-প্রতায়। 

(গ) অরূপ ইন্দিয়সমূভ সহজাত নাম-ন্পের ইন্ছিয়-প্রতায়। 

৭| এক্িি-প্রতা ভ্রিণিধ £-- 

(ক) প্রতিলন্ি-ক্ষণে হৃদয়-বাস্্ব বিপাক-চিত্তের সহজাত হইয়। 

এসং চিন্ত-চৈতসিক সহজাত-রূপের সহজাত হইয়। বিপ্রযুক্ত-প্রতায়। 

(খে) পশ্চাঙ্জাত চিন্ত-চৈতদিক পূর্জাত এই কায়ার পম্চাজ্জান 
ষ্টয়। বিপ্রযুক্ত-গতায়। 

(গ) প্রবর্তনের সময় ছয় বাস্তরূপ সপ্ু-বিজ্জান-মাতুর পূর্বজাত 
হম ব্প্রযুক্ত-গতায়। 

(৮৯) অন্তি ও অবিগত-গ্রতাদ় পঞ্চবিধ £- 

স্ধজাভ, পূর্ননজাত, পশ্চাঙ্জাত, বষলীকসাার ও 

রূপ-ভীবিতেক্্িয় 
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"সহজাত, পূর্ণনাত, পশ্চা্জতাত আর 

রূপ-জীনিশন্থিয় সহ কবলী-আহাৰ ; 

“ভান্তি-সবিগত" হয় এই পঞ্চাকার”। 

ইট চব্বিশ প্রকার প্রভার নিয়োক্ত চারি প্রকার প্রভ্যায়ে 

পরিণত কর! যায £__ (১) আলম্বন ; (২) উপনিশ্রয়্ ; (৩) কর্ণ? 

(৭) অস্তি। 

এইট প্রত্যয়-বর্ণনার সর্নবক্র “সহজাত-রূপ বলিতে সর্বনদ। 

ছিনিধ সহজাত-রূপ বুঝিতে হইবে। প্রথমত; প্রবর্তনের সসয় 

“চিত্ত-সমুখ্খান-রূপ'' এবং প্রতিসন্ধির সময় “কৃতদ্ব-রূপ” ( পূর্যাজন্ম- 

কৃত কর্ন ছারা উৎপক্ধ রূপ )। 

্মারক-গথ।-_ ত্রিকাল-সম্ভত ধম, কিংব! কাল-মুক্ত ; 

দেহস্থ বা বাহিরস্থৎ কৃত বা অকৃতঃ 

আছে স্থিত ঘত ধর্ম লোকে; লোকোন্তরে, 

প্রচ্ছপ্তি বা নাম, রূপ এ তিন আকারে 

সে্ট সমুদয় ধর্ম পট্ঠান-মাবারে 

প্রতায়ের অন্তভূক্ত চবিবশ প্রকারে । 

প্রজ্ঞঞ্তি 

জিবিধ গ্রচ্ছপ্তির মধ্যে দ্র্প” (দেহ) রপ-সগ্ধ মাত্র । 

এবং এনাম” চিত্ত-চৈতসিক সম্ধ্যাত চাঁরি. অরপ-স্বন্ধ ও নিববান। 

কিশ্তথ নাম ব্যভীত জাবশিষ্ট গ্রজ্ঞক্তি ছিবিধ- ব্চনীয় ও বাচক। 
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উহা কি প্রকারে ? 

এপরনিত”, এভুমি? ইতাদি প্রন্ছন্তি মাত্র; তাহার! মহা- 

ভূতের পরিবন্তিত আকার অনুসারে নাম প্রাপ্ত হইয়াছে । সেইরূপ 

গৃঠ, রথ, কট প্রভ্ৃতিও প্রচ্জপ্তি”_. দ্রব্য-সম্ভারের বিশ্যোকারে 

সরিবেশ হঈতে "নাম প্রাপ্ত হয়াছে। পুরুষ, পুদগল ইত্যাদিও 

প্রজ্ুপ্তি ; পঞ্চ-স্কপ্ধেরট ( কর্ম্ানুদারে,) বিভিন্ন ভিব্যক্তি। 

দিক, কাল ইত্যাদিও প্রচ্ঞপ্তি। চন্দর-থর্যযের আবর্তবনাদিতে 

নির্ভর করিয়াঈট নামকরণ হইয়াছে। 

কুপ, গুহ ইত্যাদিও প্রঙ্জপ্তি ; রূপ-কলাপের তান্পৃষ্টতা। মাত্র । 

কৃংন্স, নিমিত্তাদিও প্রজ্ঞপ্তি; সেই সেই ভূত নিমিত্তে 

( অশুভাদি )* ভাবনা-বিশেষ হইতে নামপগ্রাপ্ত হইয়াছে। 

পারণাধিক ভাবে ঈদৃশ প্রভেদাদি বিদ্যমান না থাকিলে ও, 

ইহারা (মহাভৃতাদি) পরমার্থ সমূহের (সযূহ-সষ্ঠানাদি ) ছায়া" 

কারে (প্রতিভাগাকারে ) চিন্কোৎপত্তির আলম্বন হয়, পরমার্থ 

ধর্মের সেই সেই ছায়া-বিশেষ গৃহীত হয়? আলম্বিত হয়, নিদ্ধীরিত 

হয় এবং ভর্থ-প্রজ্ঞপ্তি নামে অভিহিত হয়। কারণ ইহ! পরিকল্পিত, 

পরিগ্ির্তরজীমান সমস্বিত, ব্যবহারে পরিব্যক্ত। পরমার্থ স্গ্ধে এই 

প্রকার ধারণার নাম “*অর্থ-প্রজ্ঞপি” । কারণ ছা! (বাকা, শব 

ব চিন্ত দ্বারা) প্রজ্ঞীপিত। 

_.এ শা বাঁচক বা শব-প্রজ্ছপি নানা শ্রেণীতে, নিভক্ত । ষথ। £- 

লাম, নাম-নিদ্ধীরণ ইত্যাদি । এবংবিধ নামের যে কোন শ্রেণী 

ছয় ভাগে বিভক্ত 2 

[১] বিদ্কমান প্রজ্প্তি; 

[২] আবিগ্ভমান প্রজ্ঞপ্তি; 

[5] নিগ্ভমানের সহিত 'সবিগ্ঞমান প্রসি' ; 

[৪] লানগমানেন সহিত বিগ্ঘনান প্রঙ্জগ্থি ; 
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[৫] বিস্তমানের সহিত বিগ্কমান প্রজ্ঞপ্তি ? 

[৬] অবিদ্তমানের সহিক্ষ অবিভ্মান প্রজ্ঞপ্তি। 

অর্থাৎ হন্দি পারমাধিক ভাবে বিষ্কমান “রূপ”, , “বেদনা? 

ইত্যাদি আখা। দ্ধার। প্রকাশিত হয়, তে এই আখ্যা” বিদ্যমান 

গ্রজ্ঞপ্তি। কিন্তু যদি পারমািক ভাবে বিদ্যমান “ভূমি”, 

এপর্ননত” ইত্যার্দি জাখ্যা দ্বার প্রকাশিত হয়, বে এইসৰ 

০জাধ্যা” অবিদ্যমান প্রজ্ঞপ্তি। এতহভয় মিশ্রিত করিয়! 

[5] ষড়ভিজ্, [৪] আ্ী-শব্দ+ [৫] “চঙ্ষু-বিজ্ঞান”। [৬] “রাজ-প্ত্র 

হথাক্রমে বুঝিতে হইবে । 

স্লারক-গাথ। £__ শ্োত্রন্থারে বাকৃ-শব্দ হষ্টলে আগত, 

শ্রোত্রস্থ বিজ্ঞানবীি হয় উৎপাদিত । 

তা'র অনস্তরে যবে সেই আলম্বন 

সানোদ্বার-পণথোপরি করে আগমন, 

স্ুবিদিত হয় আর্থ তাহার তখন । 

কিন্ত দেই আলম্বন বদিও প্রচ্প্চি, 

লোক বাবহ্থার-সিদ্ধ ; তাই এই খ্যাতি 

এই পর্যান্ত অভিধন্দার্থ-সংগ্রহে প্রতায় সংগ্রহ বিভাগ নামক 

অষ্টম পরিচ্ছেদ । 



প্রত্য়-সংগ্রহের  সংঙ্ষেপার্থ 

উপরোক্ত সাত পরিচ্ছেদে “নাম-রূপের” পার্থক্য-গ্ঞানের 

বিধান গ্রুদর্শনের পর, এখন এক অষ্টম পরিচ্ছেদে সেই নাম রূপ” 

সম্বন্ধে প্রত্যয়-জ্জান লাভের উপায় আলোচিত। নাম-রূপ 

যৌগিক ; নামও যৌগিক, রূপও যৌগিক । যোগিক-ধর্শা (সঙ্ঘতধন্ম ) 

মাত্রেরই উৎপত্তি ও বুদ্ধি এক নিদিষ্ট বিধানে, নির্দিষ্ট উপাধষে 

সম্পাদিত হইয়া থাকে। এই জড়াজড়ের ক্ষু্র-বৃহৎ কোন ঘটনাই 
বিন কারণে সংঘটিত হয় লা। “ইমন্মিং সতি ইদং ভোতি 
ইঈমস্স উপ্লাদা ইদং উপ্নজ্জতি উমন্মিং গসতি উদং ন হ্োতি 

ইমস্স নিরোধ। ইদং নিরুভ্ধতী'তি” । অর্থাৎ ইহা! হইলে উহা , 
ভয় ষ্টার উৎপত্তি উ্ভার উতপত্তি। ইহা! না হইলে, উচ্তা 
হর্স; ইনার নিরোধে উহা নিরুদ্ধ হয়”। ইন্ভা যাবতীয় 

“সক্খত-ধম্ম” জঙ্বন্ধে,.- জড়্াজড় সমন্গঙ্গে “*কার্ধা-কারণ-নীভি”। 

কিন্তু ভগবান বুদ্ধ উহার প্রচারিত এই “প্রতীতা-সমুৎপ।দ- 

শফিমভিতে” ছুঃখের কারণই নির্ণয করিয়াছেন। এবং আদিতেই 
বলিয়াদ্েন “আবিগা-প্রতায় হইতে সংস্কারের উৎপত্তি হয়” । 

£ঞতায়” তথ এখানে কারণ। নিদান, হেতু । যাহার সাহাযো 

কোন কার্ধ্য সম্পাদিত হয়, ঘটনা ঘটে, ফলোৎপন হয়, তাহা 

এ কার্য্যের, এঁ ঘটনার, এ ফলের প্রত্যয়। স্ৃতরাং বলিতে 

গেলে প্রত্যয় সাহায্যকারক ঝ। উপকারক। “সংস্কারের” উতপশ্িতে 

। ্ঞাবিা সাহাধ্যকারক। অবিষ্তার সাহায্য ব্যতীত: সংস্কার উৎপন্ন 

: হয়, ন1।. দির উৎপত্তিতে ছুগ্ধ লাঠাধাকারক। ছগ্ষো গ্রাতায় 
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বাতীত দধি উৎপন্ন হইতে পারে না। এই প্রত্যয় নান। জাকারে 

হক্টয়া থাকে । “আমি একটি পাখী দোখেছি” 3. ইহ! * অত্যস্ত 

সচরাচর ঘটনা । এই ঘটন! সম্পাদিত হইতে মনন
্কার, চক্ষু, আলোক, 

পাণী' প্রত্যেকেই সাহায্য কবিয়াছে' সুতরাং গ্রন্তোকেই “প্রত্যয়” । 

কিন্ত প্রাত্োোকের সাহাষোর পকৃতি ভিন্স ভিনম্ন। চক্ষু বাস্তব 

আকারে, পার্খী আলম্বন হইয়!, আলোক উপনিশ্রয় হইয়া সাহাষ্য 

করিয়াছে। “পট্ঠানে” জড়াজড়ে যাবতীয় ঘটনাকে ২৪ পৃকার 

পৃত্যযের অস্তভূক্ত কর! হইয়াছে, ঠিক যেমন অসংখ্য সঙ্্যা'শান 

মাত্র দশটি সংখার তন্তর্গত। যাহা পতায়োৎপন্ন তাহা নশ্বর, 

স্ততরাং অসার । 

এখন আমাদের উপস্থিত ভালোচা “ভাবে” কি? আবি 

নানোবুত্তি হিসাবে “মোহ” চৈতসিক। অবিষ্ঠা চারি-শার্ধা-সতা 

সপ্থন্ধে আজ্ভীনতা” | এই অআবিষ্কা গামাদের চিত্তে লোভ, দেব 

নোক্ের আকারে উৎপন্ন হইয়া চিন্ত। করায়, বাক্য বলা এবং 

কাখা করায়। ভখন আমাদের মকুশল-চিত্ত উৎপন্ন হয়; ই 

চাকুশল সংক্কার। ংস্কার-উৎপন্ডির জন্ত। অনিগ। পন 

শবিদ্ঞা ন। লোভ-দ্ধেষমোহ্কের আঅনষ্টকারিত। ৪ ছুঃপ-ন্বভাব 

ঝঝিতে পারিয়া। সখের আশায় আমর। কানাবচর কুশল-কর্ম সম্পাদন 

কবি"। রূপীনচর ধ্যান-চিন্থ উৎপক্গ করি। ইহাতে আমাদের-পপ্যুচিনত 

বা পুণ্য-সংক্ষার উৎপন্ন হয়। এক্ট পুণা-সংস্কার' আমর! উৎপন্ন 

 করিতাষ না, হৃদি আমর দুখ-বিরোধী ও সুখাভিলাফী ন। হুইতাম। 

এইট প্রণ্য-সংস্কার উৎপাদনের জন্য অবিষ্ঠা ছঃখকে স্বখ্রে যুখোস 

পরাইয়া। পরোক্ষ ভাবে সাহাব্য করে। সেইদ্ধাপে অরূপাবচর ধ্যান- 

ডিও উৎপন্গ কর। হয়। ন্ুত্তরাং অবিষ্ভার প্রত্যয়ে ৯২ অকুশল 

স্কার,। ১৩ কুশল সংক্ষার:. এবং ৪ গ্রকার অরূপ সংস্কার বা 

আনৈজা (নিশ্চল) সংঙ্গার উৎপন্' হইয়া থাকে। 
৮ 
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,এই পুণ্য-সংস্কার, পুশ্য-সংস্কার ও আনেঞ্জা-সংস্কীরের 

প্রত্যয়ে প্রতিসন্ধি ও প্রবর্তন উভয় কালে বিপাক-চিন্ত 
উৎপগ্ন হয়। তাহ পুর্বে আলোচিত্ত হইয়াছে। অপুণ্য-সংস্কারের 
প্রত্যয়ে প্রতিসন্ধির সময় অকুশল-বিপাক “উপেক্ষা সম্তভীরণ বিজ্ঞান” 
উৎপন্ন হয়। প্রবর্তনের সময় সপ্তবিধ অহেতুক-বিপাক উৎপন্ন 
হয় (৩য় পৃষ্ঠা ত্রষ্টব্য)। কামাবচর পুণ্য-সংস্কারের ( মহাকুশল-চিন্তের ) 
প্রতায়ে প্রতিসঙ্গির সময় কুশল-বিপাক “উপেক্ষা সন্ভীরণ” এবং ৮ 
মহাবিপাক, এই নয় প্রকার বিপাক-বিজ্ঞান ষঘধোচিত ভাবে উৎপন্ন 

হয়। প্রবর্তনের সময় ৮ মহাবিপাক ও ৮ অহেতুক কুশল-বিপাক,_ 

এই ১৬ বিপারু-বিজ্ঞান উৎপন্ন স্বয়। 

রূপাবচর *পুণাভিসংস্কারের প্রত্যয়ে প্রতিসন্ধি-প্রবর্তন উভয় 
কালে ৫ প্রকার রূপাবচর বিপাক-বিজ্ঞান উৎপন্ন হয়। 

অরূপাবচর আনেঞ্জাভিসংস্কারের প্রত্যয়ে প্রতিসন্ধি-প্রবর্তন 
ভয় কালে ৪ প্রকার অরূপ-বিপাক-নবিজ্কান উৎপন্ন হয়। 

সংঙ্গান “গ্কৃতি-টপনিশ্রয-প্রজায়” এ *নানাক্ষণিক কর্শ- 

প্রতারসেদ। বিজ্ঞানোগুপভির সাহায্য করে। 

বিজ্ঞামর প্রতায়ে নামরূপের  উৎপস্তি £-- বিজ্ঞান 

যেমন প্রতিসান্ধা ও প্রবর্তন ভেদে দ্বিবিধ, নাম-রপ৪ তেমনি 

প্রুস্টিসন্ধি ও প্রবর্তন ভেদে দ্বিবিধ। পর্নেবান্ত ৩২ প্রকার বিপাক- 
বিজ্ঞানের মধ্যে শুধু ১৯ প্রক্ষার প্রতিসন্ষি-বিজ্ঞানই ( ৯৫ পৃষ্ঠা, 
কত্য-সংগ্রহ প্রষ্টব্য ) অর্থাৎ ভুই উপেক্ষা সহগ্ুত সম্তীরণ চিত্ত, 
৮ মহাধিপাক চিষ্ত ও ৯ মহুদগত বিপাক-চিত্ত পৃতিসন্ধি-কৃত্য 
সম্পদন করে; এবং নাম-রূপ উৎপত্বির প্রত্যয় হয়। 

এখানে »নাম” বলিতে বেদনা-সংদ্ধা সংস্কার একই তিন নাস-স্বন্ধ, ও 

“রূপ” বলিতে কর্দজ-ন্ধপ বুবিতে হষ্টবে। ১৮১ পষ্ঠায় কর্ম 
পপ্কলাপ জষ্টবা। মামক্ধপ্র' শুদ্থায়ে, বড়ায়হন উৎপ্প হয়। 



আভিপণন্ম্থ-লংগ্রহ ২৪৫. 

এখানেও “নাম” বলিতে বেদনাদি স্কন্ধব্রযধ়া এবং “রূপ” বলিতে 

৪ ভূতক্বপ, ৬ বাস্তক্ষপ. জীবিতেন্দিয-রূপ এবং আহার-রূপ বুঝিতে 
হবে । চক্ষাদি “বড়ায়তনের” প্রত্যয়ে চক্ষু-সংস্পর্শাদি ছয় প্রকার 

“স্পর্শ” 'উতপল্ন হয়। স্পর্শের নিশ্রয়ে ও সহজাত হইয়া সুখ, 
দুঃখ, বা উপেক্ষা-বেদনা উৎপন্ন হয়। স্পর্শ ও বেদন! সর্ননচিত্ত- 

সাধারণ চৈতসিক এব" উভয় সহজাত, তান্যোন্যা, সম্প্রযুক্ত, নিশ্রায়, 

বিপাক আহার; অস্তি ও অবিগত প্রত্যয় । “বেদনার” উপনিশ্রয়ে 

কাম-তৃষ্ঞা। ভব তৃঞ্চ! বিভব-তৃঞ্জা উৎপনর হয়। এই “তক” 

যখন চিত্তে ছুশ্মোচা ভাবে গ্ুঙ্বীত হয়, তখন উহ! “উপাদানে” 

পরিণত হয় । এবং এই উপাদান,_-কামোপাদান, পষ্টি-উপাদান, 

শীলব্রত-পরামর্শ-উপাদান ও আত্মবাদোপাদান, এই চারি আকারে 

(২১১ পৃষ্ঠ! ত্রষ্টব্য ) চিন্তকে পরিচালনা করিয়। কর্া করায় ও 
তাহার কলোংপত্তির প্রত্যয় হয়। উপাদানের প্রত্যয়ে ঘে ভবোত- 

পন্তির কথ। বলা হইয়াছে, সই ভব ছুট অর্থে ব্যবন্থত হইয়াছে, 

কর্ম-তব ও উৎপত্ভি-ভব। 'প্রথনটি কর্ম, সংস্কারঃ চেতলা ব। 

১৯ প্রকার লোকীয় কুশনাকুশল কর্া' দ্িতীয়টি ৩২ প্রকার 
লোকীয় বিপাক-ঠিত্ত, তংসম্প্রধুক্ত ৩৫ চেস্ুসিক, এবং কার 

কম্মজ রূপ। উপাদানের প্রতায়ে কুশলাকুশল কশ্ম সম্পাদিত 

তয়) ভাঠার ফলে কাম, রূপ, রূপ, সংস্কা, ভাসংজ্ঞ। ভবাদিতে * 

* এখানে একটী বিষয় লক্ষ্য করিতে হইবে যে, মহদগত চিতেও এই 

উপার্ধানের আকারে ঈকেমন তৃষ্ণ। বিশ্যঘণান থাকে তাহ! আড়ার-কালাম, বা 

র।ম-পুত্র রত্রক ব|। অন্য কোন ধর্শাবেত্তা ধরিতে পারিয়াছিলেন ন।; 

শাকামুনি কিন্তু ইহা ধরিয়া ফেলিয়াছিলেন এবং সেইজস্ত “তং ধন্মং অনলস্করিস্থা, 
ভম্হা ধশ্ম। নিব্বিজী” উরুদেলার বোধি-ক্মষূলে গিয্াছিলেন এবং “পটিজ্চ 
সনুগ্মাদ” আবিষ্কার করিয়া তৃষ্ামুক্ত হইন্াছিলেন। 



১৪৩৬ গ্াভিপর্দারথ-সংগাহ 

জম্ম হয়।' রর্ঘা-্ভব্ট পুনর্জম্মের কারণ,মন্য কারণ নাই।' 

এইট কর্তন প্রকৃতি-উপনিশ্রয় ও নানা ক্ষণিক-কম্ঠ-প্রত্যয়াকারে 

পুনর্জন্মের কারণ হয়। জন্ম হলেই জরা-মরণ ভোগ করিতে 

হয় এবং তাহীর আনুষঙ্গিক শোক, বিলাপ, শারীরিক ও মানসিক 

ছঃখ, নৈরাশ্ট ইত্যাদি ছুঃখ-রাশি উৎপক্ন হয়। অবিষ্ত। দ্বার 

এইরূপে সমগ্র ছুংখ-রাশি উৎপন্ন হয়। অবিাঁকে বিদ্বেৎপত্তি 

দ্বারা সম্পূর্ণ নিরুন্ধ করিতে পারিলে সংস্কারাদি উৎপন্ন হয় না; 

স্মতরাং পুরর্জন্ম নিরুদ্ধ হয়। সঙ্গে সঙ্গে ছখ-রাশিও নিরুদ্ধ হয়। 

এক্ট নীতিতে উল্লেখিত ত্রিকাল, দ্বাদশ অঙ্গ, বিংশতি ভাকাঁর, 

ব্রিসন্দি, চারি সুংক্ষেপ, ত্রিবন্ত ও দুই মূল অনুবাদে বিশদ। 

প্রস্থান-নীতি 

বৌদ্ধ-দর্শন অভিধর্ম-পিটকের সপ্তম খণ্ডের নাম “পট্ঠান”। 

উছার্কর্ণর পুধান-কারণ, প্রকৃত-কারণ। ইহার আলোচ্য বিষয় 

২৭ প্রকার প্রভতায়। প্রন্তায় অর্থও কারণ, হেতু? নিদান, উপকারক বা 

সাহাধ্যকারী। প্রত্যেক কারণের মুখ্য ও গৌণ+_ছিবিধ ফল। 

কোন ব্যক্তি যদি অর্থ লাভের জগ্ কৃষি বা বাণিজ্য, করেন 

“এবং * তদ্বারা অর্থাগম হয় ও পরিবার প্রতিপালন ও দানাদি 

কুশল-কর্মা করেন, তবে তিনি ইহার ন্ুফল ভাবী কালে 

ভোগ করিবেন। তীহার অথ-লাভ, পরিবার-প্রাতিপালন, পুণ্য-ফল 

ইত্যাদি গৌণ ফল। কিন্তু এইসব কাধ্যে ' তাহার চিত্তের ও 

দেকেরঞ্যে অনুশীলন হয় সেই সমুদয় মুখ্য ফল। নাম-রপ 

সম্পঞ্কিত মৃখ্য-ফলের প্রত্যয়-বিচারষ্ পট্ঠানের আলোচ্য বিষয় । 



জভিধন্্ার্থসনং গত ২৭৭ 

এই বড়েজ্ছিয় গ্রা্ু জড়াজড়ের ঘাবতীয় ঘটনা, যাবতীয় জড়ীজড, 

উহাদের উপকরণ, উহ্নাদের উৎপত্তিঃ স্থিতি এক নিদ্ধিষ্ট বিধানে সম্পী।দিত 

হইতেছে । এ বিধান সমূহকে “প্রত্যয়” বলা হইয়াছে। ক্ষ, 
বৃহৎ প্রতোক ঘটন। বা চিন্তার সহিত সন্বন্ধবীভূত কিছু ই*খেয়ালের 

বশে বা! বিনা সম্বন্ধে, বিন। কারণে সংঘটিত হয় না। এইরূপে 

ঘেই পুর্বনিবন্ভী, অনস্থার সহায়ে পরবর্তী অবস্থা উতুপন্ন হয় মেই 
পূর্বববন্তণটি “প্রত্যয়-ধন্্ম” এবং পরবর্তীটি “প্রত্যয়োৎপন্স-ধন্ম” ৷ এবংবিধ 

প্রক্রিয়ার সংসাধক “প্রতায়-শক্তি” । এই প্রতায়-শক্তি ২৪ প্রকাৰে 

প্রতীয়মান হয়। অবিষ্ঞা প্রত্যয়ন্ধর্্মশ ; এবং সংস্কার প্রাতায়োৎপন্ন-পশ্শ | 

"মবিষ্ক। হেতু-প্রত্যয়-স্বভাব-বিশিই হইলে অকুশল সংস্কার উৎপর হয়। 

কিন্তু অবিগ্ভাকে যদি হেতু হইতে ন1 দিয়), উপনিশ্রয়-প্রভায়াকারে 
বাবার করা হয়, তলে কুশল সংস্কার উৎপন্ন হয়। ছুগ্ধকে এক ভাবে 

ব্যবহার করিলে তাহ হইতে দধি জন্মে। অন্য ভাবে ব্যবহার 

করিলে মাখন উৎপন্ন হয়। অবশ্য অবিগ্ভার সম্পর্কে সংস্কার 

প্রতায়োৎপন্ন-ধশ্ম বটে; কিন্তু বিজ্ঞানের সম্পর্কে সংস্কার প্রতায়- 

ধর্ম, এবং বিজ্ঞান সংস্কারের প্রত্যয়োৎ পন্ন-ধশ্শ । এইরূপে যাঠা একের 

সম্পূরক প্রভায়-ধন্ধ, তাহা অন্য একটির সম্পর্কে পত্র .এ। 

(১) হেতু-প্রতায় লোভ, দ্বেষ, মোহ, অলোভ, হাদ্ধেব মো 
এই ছয় চৈক্সিক। শিকড় যেমন রক্ষকে ভূমিতে সুপ্রতিষ্ঠিত রাখে 
ইহারা" তদ্রুপ চিশ্তুকে আলম্বনে সুপ্রতিষ্ঠিত রাখে 'বলিয়া স্উহূরা, 
হেতু । ইদুশ হেতুর আকারে, ইহার। প্রত্যয়োৎপন্ন-ধর্শোৎপত্তির ও 

স্থিতির উপকার করিতে পারে বলিয়। লোভাদি প্রত্যয়-ধণ্ী । সুতরাং 
ছয় হেতু ্রত্যয়-ধন্মী; এবং ইহাদের . প্রত্যয়োৎপন্প ধর্ম ৭১ প্রকার 
সহেতুক চিত্ব, ৫২ প্রকার চৈতসিক, সহ্কেতৃক চিত্তজ রূপ, এবং 

গ্রুতিসন্ধি-কালীন কর্মাজ রূপ । হেতু সর্বধদা চৈতসিক, কিন্তু ইহার 

প্রত্যয়োৎপন্ন ধর সর্নদা চিত্ত এবং কূপ উভয়। | 



২৪৮ াভিধশ্মার্থ-সংগ্রনথ 

(২) আলম্বন-প্রত্যয় :_- মালগ্ন সম্বন্ধে আলম্মন-সংগ্রহ ৯৯ পৃষ্ঠা 
এবং *তাহার ব্যাখ্য। ১০৮ পৃষ্ঠা প্ষ্টব্য। ছয় প্রকার আলম্বনই 

কআলুন্বন-প্রত্তায় ধণ্দ এবং সমগ্র চিন্ত-চৈতুদিকই আলম্বন-প্রতোয়োশপন্স 
ধর্ম। আলব্বন, যখন অতাস্ত গ্রীতির, লোভের, ব! গভীর শ্রদ্ধীর 

সহিত গ্হীত হয় তখন উহা! 'আলগ্বনাধিপতি বা আলম্বনোপনিশ্রয় 

প্রতায়ন্ধন্মী হয়। তছুভয়ের প্রতায়োৎপন্ন ধন ৮ লোভ-সহুগত 

চিত্ত, ৮ মহাকুশল, ৪ জ্ঞান-সম্প্রযুক্ত মহাক্রিয়া, ৮ লোকোন্তর চিত্ত, 

৪৭ চৈত্রসিক। আলম্মন-প্রতায় 'রূপ, নাম, প্রজ্ঞপ্তি ও নিববাণ ; 

কিন্ত ঈচ্গাব প্রতায়োতপন্স-্ধন্মা সর্নবদা চিত্র-চেতঙ্সিক। 

(১) আধিশতি-গ্রআয় 2 শধিপতি-প্রতায় দ্বিবিধ;_- আলম্বনা ধি- 

পতি, ৪ সহ্জীাতাধিপিতি । প্রথমটি সম্বন্ধে উপরে আলোচিত 

হয়ছে । ছন্দ, বাঁধা, চিত, মীমাংসা বা! প্রচ্তাই সহজাতাধিপতি । 

চারা প্রতায়-ধক্সা ; উহাদের প্রত্যয়োৎপন্ন-ধশ্ম দ্বিভেতুক জবন 

১৮, খ্রিহ্বে্তক জবন ৩৪, ইহাদের সম্প্রধুক্ত চৈতসিক এবং চিন্বজ-রূপ। 

(৪8) অনন্বর প্রতায় ১ কোন এক চিহ্ু নিরুদ্ধ ভক্টগ্রা গেলে, 

চারি কেদে আনা এক চিত্ত উৎপন্ন হয়। পুর্নবন্তী নিরুদ্ধ 
চি মর গাতায়-ধন্ম এবং পরবর্তী উৎপন্ন চিন্তটি প্রতায়োৎপনর 

পন্থা । ভলাঙ্ষ-চিন্ধের সহিত আবর্ধন-চিত্তের অনস্ভব প্রতায়। 

চাবর্ধনের সহিত দ্বিপঞ্চ-বিচ্ভানের। দ্বিপঞ্চ-বিজ্ঞানের . সহিত 

আহা রীক্ছের, তশপর সম্ভীরণাদির, ক্রমে তদালম্থনের সহিত ভবাঙ্গের 
নন্কর প্রত্যয়। পুনঃ 'ভবাঙ্গেব সহিত তৎপরবর্তা বীঘিস্থ আবর্তন- 
চিত্তের অনস্তর প্রতায়। যেমন বীথির সহিত ভনাঙ্গের এবং 

ভবাঙ্গের সহিত বাঁথির অনন্তর সন্বন্ধ+ তেমনি প্রত্যেক বীথির 

টিন্ব-সমূহের মধ্যেও ক্রমান্বয়ে অনন্তর সন্বন্ধ। অনন্তর প্রত্যয়- 
ধর্ম ৮৯ এচিতত ও ৫২ চৈতসিক, যখন ইহারা নিরুদ্ধ হয়া অন্য 

চিন্ত-উৎপন্ির জরকাশ দেয়। এবং এই প্রতায়োৎপন্স ধর্শ্মও 
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৮১ চিত্ত এবং ৫২. চৈতদিক, যখন: ইহারা অনস্তরে অর্থাৎ 

তৎপরবর্তী-ক্ষণে উত্পন্ন তব! জ্লাসন্ন-চিন্তের সহিত চাতি-চি্তির 
এবং চ্যুতি-চিত্তের সহিত প্রতিসন্ধি চিন্ডের, 'প্রতিসন্ি চিন্তের সহিত 
ভবাঙ্কের 'এবং ভবাঙক্গের সহিত ভব-নিকাস্তি নামক, লোভ-জবন- : 

চিত্তের অনন্তর-প্রতার। এইরূপে জীবের 'জনাদি কাল হকঈটতে 

অন্রপাদিশেষ নির্নাণ-লাভ ন! হওয়। পর্ধাস্ত চিন্ত-পরম্পর! উৎপস্তি- 

বিলয়ের. মধা দিয়া পরিবন্তিত হইতে হইতে অবিচ্ছিন্ন ভাবে 

প্রনাহিত হইয়া থাকে । চিত্তের ক্রমোন্নতি যখন অর্থতের চিত্তে 
পরাকাষ্ঠী লাভ করে, তখন চেতনা ও কর্্-ক্রেশ সম্পূর্ণরূপে 
নিরুদ্ধ হঈয়। বায় ; পুনকৎপন্ভির হেতু ধ্বংস হয়। আর্তেব চাতির সঙ্গে 
চি্ত-প্রবাহ রুদ্ধ হয়। 'নম্তব-প্রতার হৃদয়ঙ্গম করিতে পাবিলে 

শাশ্বত-টচ্চেদ দৃষ্টি ধ্বংস প্রাপু হয়; নাক্স-জ্বানোদয় হয়, সমাক্ 

দৃষ্টি উৎপন্ন হর। ছুঃশ-সতা প্রকট হয়। . 

(৫) সমনন্তর-প্রতায়ও অনস্তর-প্রভায় সদশ । শআর্থকারের। নলেন 

শুধু দেশন|-বিলাসে ভগবান ঈচাব উল্লেখ কারম্বাছেন । 

(৬) সহজাত-প্রতায় £-_ আলোক ও উক্তাপ সুর্যের একজাত । 

যখন “কান প্রতায় ইহাব পপ্রত্্যয়োৎপন্নের সহিত এক টস 

হয়) তখন তাহাব। সহজাত। যেই ক্ষণে পলিজ্জান” উৎপন্ন হয়, 

সেই ক্ষণে বেদন।, সংজ্ঞা, সংস্কারও উৎপন্ন হয়। এই অর্থে চারি 

অরূপ স্থন্ধ সহজাত-প্রতায়। প্রতিসন্ধির সময় “নাম-রূপ” সহজাত,. 
কিন্দ প্রবর্তনের সময় সহজাত হহে। 

(৭) অঙ্টোম্ব-ঞ্তাম £- ত্রিদণ্ড যেমন পরস্পরের সাহায্যে 

দণ্ডায়মান থাকে, কিন্ত একটির পতনে ন্ট ছুইটিও ভুপতিত 

হয়, তদ্রুপ অরূপ-ন্বন্ধ ও রূপ-ক্কপ্ধের মধ্যে, চারি অরূপ-স্বন্ধ, 

চ।রি অহাভূত এবং প্রাতিসন্ধি-ক্ষণে নামরূপ পরস্পর পরম্পরের 
" ৩২ 



১৫ দন্চিবর্ধর্থ লং হত 

উৎপত্তির ও উপস্তস্ভনের ( অপতনের ) সাহাস্য করে। একটির 

অভাবে অন্তগুলি উৎপন্ন হইতে পারে না। “অন্যোন্ত-প্রতায়” 

মাত্রই সহজাত, কিন্তু সহজাত মাত্রই “অন্যোম্থ-প্রতায়” নহে। 

চারি মহাভ্ত-রূপ ভুতোৎপন্ন-রূপের সহজাত, কিন্তু অন্মোন্য নহে, 

কারণ ভূতোৎপন্ন (উপাদা) রূপ বাতীত চারি মহাভূত-রূপ বিদ্যমান 

থাকিতে পারে। মহাভত-রূপ পবস্পর “সহজাত” এবং “মন্যোনটা” 

ভয় গ্রভায়। | 

(৮) নিশ্রধ প্রায় ;- নিশ্রয় "৪ আশ্রয় একার্থ বোধক শক । 

ভূমি উত্ভিদের নিশ্রয়। াবোহী যখন নৌকাকে নিশ্রয় ব। আশ্রয় 

করিয়া নদী উত্তীর্ণ হয়ঃ তখন লৌকা, আরোহীর নদী পার 

হবার নিশ্রয়। চক্ষু-বাস্্ব চক্ষু-বিজ্ঞানের নিশ্রয় ; চক্ষু পুর্নবিজাত ॥; 

চক্ষ-বিজ্ঞান তৎপর উৎপন্ন হয়। এজন্য চক্ষু “পূর্ববজ্ঞাত-নিশ্রয়”। 

কিন্তু চিন্ত-চৈতসিক সহজাত হয়া পরস্পর পরস্পরের নিশ্রয় 

হয়ত এইজন্য ইহারা “সহজাত-নিশ্রয়”। নিশ্রয়-প্রত্যয় ইহার 

প্রতায়োৎপন্ন-পন্মাকে টৎপত্তি-ক্ষণ হঈতে সাহায্য কারে 

ম্উপনিশ্রয়-প্রভায় ₹7 বলবান নিশ্রয়্ঈ  “উপনিশ্রায়”। 

“প্রধান উপায়”, “বলকান কারণ” বুঝাইবার জনতা “উপ” উপসর্গের 

সংযোগ করা হইয়াছে । ত্রিবিধ উপনিশ্রয় প্রতায়ের মধো ভালম্বানো- 

শপনিগ্রায়গ আলম্বনাধিপতি সদশ ; এবং অনস্ভারোপনিশ্রুয় তানজ্তব- 

'প্রঠায় সদশ | দান, শীল, উপোসথ, ভানাদি সম্পাদনের পব 

শ্রদ্ধাব সহিত এসব কাশা পপ্রতাবেক্ষণ গকরা হয়। এই 

প্রতাবেক্ষণ-চিন্ত প্রতায়োৎপন্র-ধর্ধ, ইহার প্রতায় সেই দান, শীল, 

ভাবনাদি আলম্বন। ইচ্ারা প্রত্যবেক্ষণ-চিন্তের গৌরবময় আলঙগন। 

এইট তানর্থ উত্তার। আলম্বনোপনিশ্রয় । প্রকৃতি-উপনিশ্রয় বনতবিধ। 

ডব্-ভনিষ়াত-বন্তমানের, নিজেরও পরের ৮৯ চিত্ব, ৫২ টচসিক, 
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২৮ প্রকার রূপ, নির্বাণ, প্রজ্ঞপ্তি 'এই সমস্ত প্রকৃতি-উপনিশ্রয়- 

প্রত্যয়ধর্দ । ইহারা! পথক পুথক ভাবে, অনশ্দান্থুসারে বর্তমান 

কালীয় সন্দবিধ চিত্ত-চৈতসিকের প্রতায় ভয়। 

(১) কুশল কুশলের উপনিশ্রয় ১ শ্রদ্ধাকে উপনিশ্রয় করিয়। 

দান, শীল, ভাবনা করা হয়। প্রচ্ছাকে উপনিশ্রয় করিয়া, কুশল- 

কশ্ম করা হয়। পূর্ণনকৃত দান-লীল ভাবনা, পরবন্তী দান-শীল- 

ভাবনার টউপনিশ্রয়। 

(১) কুশল মকশলের উপনিশ্রর 2 দান-শীল-ভাবনাদি সম্পাদন 

কৰিয়। তাহাদের প্রতি গুকন্ব গাবোপ করিয়। মান কিংব। মিথা!- 

দৃষ্টি উৎপন্ন হইতে পারে। উহ! আলম্বনোপনিশ্রায়। কুশল কর্ম্মকে 

উপনিশ্রয় করিয়া রাগ. ছ্েষ, মোহ, মান, দৃষ্টি, তৃষ্ণাও উৎপন্ন 

হইতে পারে। ইহা প্রকৃতি-উপনিশ্রয়। কিন্ত কুশলে অকুশলে 
শনন্তারোপনিশ্রয় তয় ন1। 

(৩) কুশল অবাকুতের টপনিশ্রয় £-_-. কুশল কন্তটা সবনিদা 

বিপাকের উপনিশ্রয়। বিপাক কিন্ত সর্পবদ। অব্যাকত । 

(5) কুশল অকুশলেব টপনিশ্রয় 2 লোভে উী্নশ্ 

প্রানিবধ ও ন্যান্থ শীল-ভঙ্গ করা হয়। রাগ, দ্বেষ, মোহ, মান, 

দৃষ্টি ও প্রার্থনা (তৃষ্ণা) রাগের, ছেষের, মোহের, মানের, দর্টিব ও 

প্রার্থনার উপনিশ্রয়। এক মিথা!। টাকিবার জন্য শত -মিখ্যার 

জাশ্রয় লওয়া তয়। ঠ 
(6) অকুশলও কুশলের উপনিশ্রায় £__ অকুশল কর্মের বিপাক 

প্রতিহত করিবার জন্য দান, শীল, ভাবনাদি কুশল-কম্ম রুরা হয় । 

রাগের উপলক্ষে দানাদি কুশল-কন্দম করা হয়। 

(১) অকুশল অব্যাকৃতের উপনিশ্রয় £-- রাগ, দ্ধেব, এবং মোহ 

কাফিক ' সুখ-ছুঃখের উপনিশ্রয়। অকুশল-কল্দ বিপাকের উপনিশ্রয় । 
সখ, ভুঃখ ও বিপাক অবাকুছ। 
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(৭) অব্যাকৃত-ধর্ম অব্যাকৃত-ধর্টের  উপনিশ্রয় ৮ অরৃতেরা 

নির্ববাণকে " আলম্বন করিয়া প্রত্াবেক্ষণ করেন। তবাঙ্গের 
উপনিগ্রায়ে আবর্তন-চিত্ত উৎপন্ন হয়। খতু, ভোজন, শয্যাসন 

ইত্যাদি কীযিক* সুখ-ছুঃখের উপনিশ্রয় | 
(৮) অব্যাকত-ধর্মা কুশল-পন্মের উপনিশ্রয় £ অঞ্জিত অর্থ 

আবাকত, অর্থাহ কুশলও নহে, অকুশলও নহে । এই অবাকৃত- 

স্বভাব-বিশিষ্ট হাথের উপনিশ্রয়ে দান, বিহার-নিল্্াণ, তীথকভ্রমণ 
ঈতাদি নান। কুশল-কণ্ম কবা হয়। কায়িক ন্খ-ছুখ, খত, 
ভোজন, শষ্য, হাসন প্রভৃতির উপনিশ্রয়ে দান, শীল, ভাবনাদি 

করা হয়। পুণিম।-জ্যোৎল্ার উপনিশ্রয়ে অজাতশক্র ভগবান বুদ্ধব 

নিকট যাইয়া “শ্রামণা-ফলের” ব্যাখা । শ্রবণ করিয়াছিলেন । 

(৯) আব্যাকৃত্ধেন্খা অকুশলের উপনিশ্রয় £_- চক্ষাদি দ্বাদশ 

আয়তন আব্যাকত। ইভাদিগকে উপভোগা মনে কবিয়। যখন 

মভিনন্দন কর! হয়, আন্বাদন কর। 5য় তখন তথ উৎপন হয়। 

অন্ধকারের উপনিশ্রয়ে বন্ধু পাপ কন্দ করা হয়। নিভার-গুচের 

উপনিশ্রাফঞিমাৎসধ্া উৎপন্ন হয়। কায়িক নুখ-ছুঃখ,। শঘা, আসন, 

ভোজন টপনিশ্রয়ে প্রাণিবধাদি শীল-ভঙ্গ করা হয়। 
একটবূপে উপনিশ্রয়-প্রত্ায় অতীব বভুল। 

_ পতিনম্তরোপনিশ্রয়-প্রন্তায়ে” প্রভায়ধন্ম প্রতয়োৎপন্র-পশ্মের 

জনল্তন-প্ররতায়, জননী ও সন্তানের সম্বন্ধের হ্যায়। উহা একই 

বাখিম্থ চিন্ত-সমূহেন মধো। ভাখবা বাঁথিতে-ভবাঙ্গে, কিংবা ভবাজে- 

বাথিতে, বা চ্যুতি-প্রতিসন্ধ-চিভে। কিন্তু “প্র্নকৃতিক-উপনিশ্রয়- 
প্রত্যয়ের” গ্রভাব দূরবর্তী চিত্ত-বীথিতেও উৎপন্ন হয়। কয়েক নয 
পূর্বে বুদ্ধ-গয়ার বোধি-ক্রমের ছায়ায় যে দান-শীল-ভাবনাদি 
সম্পাদিত * ছস্টয়াছিল। আজ এই দুরবন্তী স্থানে অবস্থান 
কাকে মেই সম্মতি জাগিল এবং সেই কুশল-স্ফৃতিকে . উপনিশ্রয় 
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করিয়।! এখন দান-দপীল-ভাবন! কর! হইল ।, এমতাবস্থায় উপনিশ্রায়- 

প্রত্যয়, অনম্তর-গ্তায় নহে । কারণ এই ছুই পুথক .সময়ের 
কুশল-কর্ণ্দ অন্যান্। কর্ম ছ্বার৷ পৃথকীকৃত, অথচ পূর্ববটির সঙ্কায়েই 
পরেরটি স্তম্পাদন করা হইয়াছে 

(১০) পূর্ববজাত-প্রতায় £__ পুর্নক্ষণ হইতে উৎপন্ন অবস্থায় 
থাকিয়া বর্তমান-ক্ষণে সাহাবাকারী রূপ-ধর্শ “পূর্বজাত- প্রত্যয়” । 
পুর্বিজাত-গ্রতায় সর্দপিদা “রূপ”, এবং ইহার প্রত্যয়োৎপন্স ধর্ম 
সরনিদ! “নাম” বা চিত্ব-চৈতসিক। চক্ষু পুর্ব্বোৎপন্ন থাকিয়া চক্ষু- 

বিঞ্জানোশুপন্তির প্রত্ায় হয়। সেইরূপ শ্রোত্র, আ্রাণ, জিহবা, 

কায় 'এবং বর্ণ, শব্দ, গন্ধ, রস, স্প্রষ্টবা পুনেবাৎপন্ন থাকিয়া পঞ্চ- 

বিজ্ঞান ও তৎসম্প্রধুক্ত চৈতদিকের পুববাত-প্রত্যয় হয় । চক্ষা্দি 

“বাস্ত-পৃব্ব জাত” এবং বণাদি “ভালন্দন-পৃবব'জাত”। হাপয়-বাস্ত 

প্রতিসন্গির সময় প্রতিসন্ধি-নিচগ্ানের সহজাত, কিন্তু '্রবস্তনের 

সময মনোসাত্ত্রিকের ও মনোবিজ্ঞান-ধাতুর পুব্ব'জাত ! 

(১১) পশ্চাঙ্জান্ড চিহ্ব-চৈতসিক পরবব্জাত রূপ-কায়ের পশ্চাজ্জাত- 

প্চায়। বপিহ বীজকে হঙ্কুরিত ও বদ্ধিত হঈন্তে যেমন পরবর্তী 

পাবি-নাশি সাহায্য কবে, তেমনি প্রতিসন্ধি-চিত্তের স্্িস্এ 

কর্খজ কায়াকে নদ্দন ও পোষণার্থ পরবন্তী চিত্ব-চৈতসিক শেষ 

চাতি-চিন্ত-কাল পর্লান্থ (প্রতিসন্ধির পরে পুনঃ পুনঃ উৎপন্ন হইয়া ) 
ক্ষণে ক্ষণে সাভাব। করে। এই পৃবেবাৎপন্ন কায়ার প্রতি পশ্ঠাহ্ুংপন্ 
চিনু-টচতসিক এবংবিধ সাহাযা করিয়া “'পশ্চাজ্জাত-প্রত্যয়” হয়। 

প্রতিসন্ধি-চিন্ত এবং অরাপ বিপাক-চিন্ ব্যতীত কাম, রূপ, চারপ ও 

লেকোন্ধরের যাবতীয় চিন্তঈ এই কর্ম-চিত্ব-ঝাতু-আাহার সমুখিত 

বূশ-কায়কে পশ্চাহুৎপন্প হইয়।, পোবণার্থ সাহাষা করে। এইজন্য 

পট্ঠানে বল। ভহষ্য়াছে “পুরেজাভানং জপ-ধন্মানং উপখস্তকশ্যেন 

উপকারকে! আরাপপন্যে। পচ্জাজ্জাত-পচ্চনো”। 



১৫৪ ত।ভিধন্মার্থ-সংগ্রহ 

(১২) আপসেবন-প্রত্যয় ১-- জাসেবন শব্দের অর্থ পুনঃ পুনঃ 

সেন,” খাওয়া, পরিচর্যা, অজ্যাম। কোন গ্রন্থ পুনঃ পুনঃ 

অুধ্যয়নে প্রতোক নুতন পঠনের সহিত উহ! ক্রমে ক্রমে অধিকতর 

অধিগত হয়ু। এই্টবুপে চিত্তের প্রগুণতা বা ক্রমবদ্ধনশীল দক্ষত। 

সম্প।ঙদনই আঁসেবনের বিশেষত্ব । চিত্ব-বীথির জবন-স্থানে প্রথম 

জৰ্ন দ্বিতীয় জবনকে স্বীয় শক্তি প্রদান করে। দ্বিতীর জবন 

ভুতীয় জবনকে, প্রথম জবন হইতে প্রাপ্ত শক্তি ও নিজ শক্তি 

একত্রযোগে প্রদান করে। এই শ্রকারে চিন্তে শক্তি-সঞ্চারক 

ঞএকট “ভাসেবন-্প্রভায” | 

প্রথম জবন “আাসেবন-প্রতায়-ধণ্ম” ; দ্বিতীয় জবন তাহার 

“প্রতায়োৎপন্ন ধণ্”। পুনঃ দ্বিতীয় জবন “আসেবন-প্রত্যয়-ধশ্ম”, 
ভূতায় জববন “ম্বাসেবন-প্রতায়োৎপনন-ধন্ম” | এইরূপে অবশিষ্ট গুলি 
বুঝতে হঈবে। আসেবন-প্রত্যয় কুশলে কুশলে, মকুশলে অকুণলে, 

ক্রয়া-শব্যাকৃতে ক্রিয়া-অব্যাকৃতে । শুধু কামাবচর কুশলাকুশল- 

ক্রিয়।-চিন্তে, মহদগত কুশ্লক্রিয়া-চিত্তে, অন্লোম-কুশল-চিন্তে 

নং এ্নের্ববাণ।লম্বমের গোত্রভূ চিন্তেই আসেবন-প্রত্যয় হয়।, 
লোন চনে জবন নাই, এজন্য ইহ]! আসেবন-বজ্জিত। লোকার 

৪৭ জনন-চছ্ছেট আসেবন-প্রত্যয হয়। 

আনন্ত্ুর "ও স্মনন্তর-প্রতায় চিন্-বীথির সর্নন্থানে ; কিন্তু 

আ[সবন-প্রতায় শু জবন-স্থানে। অনস্তর-প্রত্যয়ে প্রশুনতা নাই ) 

প্রগুণ-ভাবই আমেবন-প্রত্যয়ের বৈশিষ্ট্য। বত্তমান জীবনের জবন- 

স্থানেই আমসেবন-প্রত্যয় ঘ্বারা অতীত্ত জীবন-প্রক্পরার সঞ্চিত কুশল।- 

কুশলের।”_ উপস্তস্তন, উতগীড়ন। উপঘাতন সম্পাদিত হয়। 

আসেবন-প্রত্য্ধ কর্শে কর্মে প্রত্যয় এবং শুধু জবন-স্থানে । 
উপনিশ্রয়-প্রন্থায় কর্টে কর্মে। কম্মেবিপাকেগ বিপাকে কন্ছে। 
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কালাস্তুরে বা ভবাস্তরে। বিপাক-প্রত্যয় বিপাকে বিপাকে। 
ভাসেবন-প্রত্যয় নামের সহিত নামের প্রত্যয় । 

ক্ষণ-ধম্মী চিত্তে আসেবন-প্রত্যয় বিদ্কমান আছে বলিয়। 
পুরুষ-বলের, পুরুষ-বিক্রমের দীর্থকাল গঠন ও ৰর্ধন "করিয়া মহৎ 

ব্যাপার জম্পাদন সম্ভবপর হুয়। এমন কি বুদ্ধত্বও এই আসেবন- 

প্রত্যয়-লন্ধ প্রগ্ুণতা দ্বারাই লাভ হয়। *“সতি-পট্ঠানং ভাবেতি”, 

“সম্মপ্লধানং ভাবেতি”, “সম্মাদিটঠিং ভাবেনি” ইত্যাদিতে “ভাবেতি” 

শব্দ দ্বার জবন-স্থানে পুনঃ পুনঃ দীর্ঘকাল ব্যাপিয়া আদেবন বা 
তভাম করাই বুঝায়। 

(১৩) কন্ম-প্রতায় £₹_ চিত্ত-প্রয়োগ বা চেতন দ্বার সাহায্য 

করাই কশ্ম-প্রতায়। ৬৬ তম পৃষ্ঠায় “চেতন।” চৈতসিক দ্রষ্টব্য । 
কন্ম-প্রত্যয় দ্বিবিধ,- সহজাত কন্ম-প্রতায় এবং নান।ক্ষণিক কর্প- 

প্রনায়। সহজাত কর্থ-প্রত্যয়ের প্রতায়-ধন্ম ৮৯ চিনের ৮৯ চেতন|; 

এবং প্রত্যয়োৎপনন-ধর্খা ৮৯ চিত্ব, চিন্বজরূপ ও প্রতিসন্ধিতে কম্মজ-রূপ । 
নানা-ক্ষণিক কম্ম-প্রতায়ের প্রভায়-ধম্ম অতীত জন্ম পরম্পরার লোকীয় 

১৯ এবং লোকোন্তর ৪, মোট ৩৩ কুশলাকুশল চেতন), এবং ৩৬ 

বিপাক-চিত্ত ও কক্সমজ-বপ ইভার রিড ০৭ 

নানা-ক্ষণিক কন্ম-প্রত্যয়ের এক বিশেষ শক্তি আছে। 

চেতন] থামিয়া গেলেও ইচ্কার শক্তি চিত্ত-প্রবাহে (স্বভাব বা 

সংস্কারের আকারে ) প্রচ্ছন্ন থাকে । যখন যেউটি সুযোগ পাম, 

তখন সেটি চ্যুতি-ছিত্তের পর “ব্ক্তি-বিশেবরূপে” পরবন্তাঁ ভবে 

জন্ম গ্রছণ করে প্রত্যেক জীব “কম্মস্সকো” । যেইগুলি সুযোগ 

না পায়, সেইগুলি নির্বাণ না পাওয়া পরাস্ত চিত্ব-সম্ভতিতে 

প্রেচ্ছল থাকে । 

(১৪) বিপাক-প্রত্যয় --- কন্মের পরিণত অবস্থ৷ অর্থাৎ ফল- 

প্রদানের অবস্থাই বিপাকাবস্থা।; চেতলার চারি অবস্থা 



২৫৬ আভিপন্মার্পসং গ্রহ 

[১] চিন্তে উৎপন্তির অবস্থা; [১] উৎপদ্ধির পর চিন্ত-বীথির 

কবন-স্্রনে. আসেবনের অবস্থা ; [৩] নিমিত্তের অবস্থা বা মরণাসন্- 

বীথিতে সম্পাদিত-কর্পের প্রতিচ্চবির অবস্থা ; [৪] বিপাকাবস্থা বা 

ফল-প্রদানের অবস্থাঁ। ৩৬ বিপাক চিত্ব এবং তৎসম্প্রযুক্তক ৩৮ 

চৈতসিকই বিপাক-প্রত্যয়-ধন্ম। বিপাক-প্রতায়োৎপন্ন-ধণ্্ম ৪ ৩৬ বিপাক- 

চিন্ত এবং ৩৮ চৈতমিক এবং প্রবর্তন-কালে চিন্তজ রূপ ও প্রতিসন্ধিতে 

কষ্দজ রূপা চিন্ত-নিয়মের অন্ঠবলে (অব্যাপারনীতি দ্বাব ) 

বিপাক স্বতঃ উৎপন্ন হয়, দ্বার-বলে নহে। উহার উৎপত্তি চেষ্টা- 
ট্টুসাহঠ নিরপেক্ষ । বিপাকের এই শাস্ত-ন্বভাব হেত, শুধু ভবাঙ্গের 

তাবস্থ। নহে, সম্প্রতীচ্ছ, ও সম্ভীরণ প্রভৃতি ঢজ্ঞেয়। জবনে 

ইন্তার প্রভাব জ্ঞাত হওয়া যায়। 

(১৫) আহার-গ্রত্তায় _ আহার সন্বপ্ধে ১১২ পৃষ্ঠার টীকা 
দ্রষ্টবা। কললীকুতাহারের প্রতায়-্ধর্ম ভক্ষণীয় আহাধ্যের ওজঃ ; 

এবং ইহার প্রভায়োৎপন্ন-ধশ্ন আহারজ-বপ। অরূপাহারের প্রত্যয়-পর্ম্ম 

স্পর্শ, চেতনা, বিজ্ঞান | ইনার প্রতায়োপন ধন্ম চিত্ত চৈতসিক চিহ্বজ- 

রূপ ও কম্মজ রূপ । 

(১৬) জঈন্্য়-প্রত্যয় *_- দ্বাবিশতি প্রকার ইন্দ্রিয়ের মধো 

**ভীবদ্ধয়” ভিন্ন অবশিষ্ট বিংশতি গ্রকাব ইন্দ্িয়ই উন্দিয়-প্রত্যয়ধন্মী । 

প্রন্বায়-দন্্ম. (গুণ, শক্তি) ভিনটি :-- উৎপাদন, পারণ, প্রালন। 

জ্ঞানজ্র-প্রতায় উত্পাদন-গুণ-বিশিষ্ট ; পশ্চাজ্ঞত গায়ে ধারণ-গ্৭ 

গীকট। এবং জীবিতেন্দ্রিয়ে প1লন-গুণ প্ুধান। কিন্ত “ভাবদ্ধয়ে”! 

এইট তিন গুণের কোনটি বিগ্ঘমান নাঈ। প্রীতায়-ুণ না থাকিলেও 

ইহাদিগকে ইন্দ্রিয় বল। হয়; কারণ ইহার! স্ত্রী ও পরুষের 
হান-ভান, আকার- প্রকারাদি লক্ষণ সগদ্ধে কায়ার পর আধিপত্য 

করে। রঃ 



আভিধশ্ঘার্থ-সংগ্রভ ২৫শ 

পঞ্চ সাদ “উক্জিয়-গ্রত্যয়-ধর্ম” এবং চক্ষু-বিজ্ঞানাদি পঞ্চ 

বিজ্ঞান “'প্রত্যয়োৎপন্ন ধর্ম” | ইহারা পূর্বাজাত-টন্দ্িয়-প্রাতায় 
রূপ-জীবিতেন্্িয় “প্রত্যয়-ধর্্া” ) ইহার “প্রত্যয়োৎপন্ন ধণ্ম” 

কপ্মজ রূপ (রূপ জীবিতেক্দ্রিয় ব্যতীত)। রূপপ-জীবিভেন্দ্রিয 

সহক্তাত ফপের স্থিতিক্ষাণে ইন্দড্রিয়-প্রতায় । 

বাকী পঞ্চদশ ইন্দ্রিয় প্রত্যয়-ধন্মী ; উত্তাদেব প্রতায়োশুপন্- 

পশ্ম বদ স্ব সম্প্রযুক্ত চিভ-চৈতসিক ও তত তৎ সমুখান বরূপ। 
তা! অবশ্টা চিন্ক-সম়খখান রূপ ; কিন্তু প্রতিসন্ধির ক্ষণে কন্মজ রূপ । 

'এতৎসঙ্গে ১১৮ পষ্ঠার “ইন্িয়” পঠিতবা | 

(১৭) প্রান-প্রতায় 2 ধ্াযান-প্রতভায়ে সপু-ধানাঙ্গই ধানন্গ্রতায়- 

পণ্ম। মিশ্র-সংগ্রাহ দ্রষ্টবা। দ্বিপঞ্চ-বিজ্ান বাতীনত ৭৯ প্রকার 

চিন ও তৎসম্প্রযুস্ত চৈতসিক এবং সপ্ত ধ্যানাজ-সহজাত-রূপ এ স্থলে 

প্রভায়োৎপন্ন ধর্খা। দ্বিপপু-বিচ্গান ধান-প্রভায়ের অন্তর্গত নহে। 

কারণ একা গ্রত।, টপেক্ষা-ন্রখ-ছুখোদি বেদনা এইসব চিত্তে ধ্যানাকারে 

বিচ্কমান থাকে না। ধ্যান-প্রতায়োৎপন্ন চিন্ত কুশল, হাকুণল, 

ক্রিয়া, বিপাক, এই চারি জাতীয়। 

কামানচর € জূশানচর ধ্যানাকের সঙ্গে, প্রনন্ঠনেব ক্লে চিন 

সমুখখান কূপের প্রতায় এবং প্রতিসন্গিল সনয় কম্মজ রূপের প্রায় । 

ক্োলসী এইট সপু ধানাক্গেন আমবলে চিন্তকে স্থির ৪ একাগ্র 

করিয়। ধোয় বিষয়ে পরিচালিত কবে ও আবদ্ধ রাখে এবং ঈদ 

শালন্গনাবদ্ধ চিত্তে শারীরিক, বাঠচনিক 'ও মানসিক কাধ্যাদি সম্পাদন 

করে। কুশল ধ্ানাঙ্গের উৎপাদন ব্যতীত দান, শীল, ভাবনাদি 

কুশল কম্্র এব: অকুশল ধ্যানাঙ্গের উৎপাদন ন্যতীত শীল ভঙ্গাদ 
আকুশল কর্ম কেহ সম্পাদন করিতে পারে না। একাগ্রতা 

ভারশনান্থসারে শক্তির তারতম্া হয় মাজ। 



১৫1৮ শগাভিধর্্ার্থ-সংহাহ 

পানাঙ্গের মধ্যে “বিতর্ক” সহজাত-ধন্মকে আলম্বনে সংযোগ 
করে, “বিচার” সেই আলম্বনকে পুনঃ পুনঃ পরীক্ষা করিয়। চিত্তকে 
সেই *আলম্দনে দ্ভাবে সম্পফিত করিয়া রাখে । *গ্রীতি” সেই 

আলগ্বনে প্চচি উৎপাদন করিয়। চিন্তকে তথায় আকৃষ্ট করে? প্রফুল্ল 

কারে। “বেদনা” আলম্বন-রস অনুভব করাইয়া তাহাকে চিত্তের 

ভপরিভার্ধা করে। “একাগ্রতা” চিন্তকে আলম্বনময় করে। অবশ্য 

ধানাঙ্গ সমূহ ধ্ান-চিত্তের সহিত যুগপৎ উৎপন্ন হয় এবং -যুগপং 

নন স্স কুতা সম্পাদিত হয়। 

(১৮) মার্গ-প্রতায় £- মার্গ-প্রতায়ে দ্বাদশ মার্গাক্ষট * “মার্গ- 

প্রভায়-ধর্শ্মী” | এবুং ৭১ সন্গেতৃক চিত্ত, ৫২ চৈতসিক, সহে়ুক চিনুজ 

রূপ, প্রতিসন্ধির কঠলে কম্মজরূপই “মার্গ-গুতায়োৎপন-ধশ্ঘ"? | 

ধ্যানের কাধা চিন্বকে আালম্বনে সরল, দঢ় 'ও অর্পণাময় 

(নিমজ্জিত) করিয়া রাখ।। মার্গের কাজ, -- সংসাব-চক্রে 

বন্ধনকারী কর্শ-প্রন্ত চেতনাকে এবং সংসার-চক্র হঈতে যুক্তকরী 

ভাবনা-প্রন্ত চেতনাকে সরল এবং দ্র করা ; কাধো, গঠনে, বদ্ধনে, 

৯ন্তিতে গ্রদরিচালন করিয়া উচ্চতম অবস্থায় লোকোন্তরে-- 

উন্নীত রি ছক্ট প্রতায়ের ইহাই পার্থকা। 

কর্ম-প্রন্থ চেতন। কুশলাকুশল কণ্মাদি সম্পাদন দ্বারা ত্রিলোকে 

প্রতিস্ন্ধি গ্রচণ করে। এজন্য উহার নাম “কর্মাপথ-প্রাপ্ধ ছেতনা”। 

”  ভাবনা-প্রশ্থ চেতন! ভাবনানু ক্রমে, সুশ্ঙ্খলার সহ্ভিত অনুশীলনে 

কাঁমলোক হতে স্তরে স্তরে উঠিতে উঠিতে ক্রমে লোকোন্ডরে 
উন্নীত হয়; এমন কি এক শআাসনেই। এইীম্ উহার নাম 

“সুম্াস্থর- প্রা চেতনা” । 

4 গিশ্র-পংগহে উষ্টনা 



অভিপর্্ ধঁ-সংগ্রাহ ২৫৯ 

(১৯) সম্প্রযৃক্ত-প্রতায় £-- সম্প্রযুক্ত-প্রতায় ও বিপ্রযুক্ত-প্রতায় 
এক যুগল। সেইরূপ অস্তি ও নাস্তি এক যুগল। এবং বিগত ও 

অবিগত তৃতীয় যুগল। এই যুগলত্রয় কোন বিশেষ প্রত্যয় 
নহে । পুর্ণেবাক্ত প্রতায়গুলির মধ্যে প্রতায়-ধর্ম ও» প্রর্ত্যয়োৎপন্ন- 

ধর্দেব সন্বন্ধ কতকগুলি সম্প্রযুক্ত-ভাবে, অন্যগুলি বিপ্রযুক্ত ভাবে, 

কতকগুলি অস্তি ভাবে, অন্যগুলি নাস্তি ভাবে, কতকগুলি বিগত ভাবে, 

আশ্যগুলি, অবিগত ভাবে সংঘটিত হয়। উঠার! উহাই প্রদর্শন করে। 

সম্প্রযুক্ত-প্রতায়ে পপ্রতায়-ধন্ম” যাবতীয় চিত্ব-চৈতসিক। 

ইহার প্রতায়োৎপন্ন ধশ্ম৪ যাবতীয় চিত্ব-চৈতসিক। এক বাস্তব, 
এক আলম্বন, এক উৎপত্তিক্ষণ, এক নিরোধ-ক্ষণ দ্বারা সম্প্রযুক্ত 

হইলেই সম্প্রধুক্ত-প্রাতায় । প্রতিসন্ধির সময় “নাম-রূপ* সহজাত, 
[কন্ধ সম্প্রযুক্ত নহে । 

(৯০) নিপপক্-প্রন্ায ;5 রূপ শগরূপেব সহিত এক নাস্ত ও 
এক আলম্বন গ্রহণ না করিয়া অরূপের উৎপস্ভিব 'প্রতায় হয়। 

শরূপও তদ্রুপ রূপের উৎপত্তির প্রহায় হয়। কূপ ও ভারপেল 

এবংবিধ প্রতায় “বিপ্রযুক্ত-প্রত্যয়” । ইহ। ভ্রিবিধ এবং অনুব]& বিশদ । 

(২১) আক্তি-গ্রহায় 2 “অ্তি-গ্রতায় দ্বাবা এই রী মে, 

প্রত্যয়-ধর্ম সহজাত হয়! বিদ্যমান থাকুক বা পুননিজাত হইয়। 

বিদ্যমান থাকুক; তাহার অস্তি বা নিগ্ঠমানতার কারণেই প্রতায়োৎপন্ন- 
পর্দা উৎপত্তি-স্থিতি-ভঙ্গক্ষণে পরিপোষিত হয়। উহা উপস্তস্তন ব।' 

পরিপোষণ-গুণ বিশিষ্ট, জনক-গুণ-বিশিষ্ট নহে এবং নিশ্রয়াকারে ও 

প্রতায় হয় নাঃ অন্ভি-ভাবেই প্রভায় হয়। সহজাত, পূর্ববজাত, 

পশ্চাজ্জাত, রূপ-জীবিতেন্দ্িযর় ও কবলীকৃতা হার-প্রতায়াদির মধো যে 

“মস্তি-ভান” তাহাই “অন্তি-প্রতায়” । “মন্যোন্টা” এবং .“সম্ভতি” 
এই তই 'আকারেকঈ অস্টি-প্রতায় হয়। মহাভূতের সহিত ভূতোৎপক্কের 

“্ান্তি” সম্ভতি-ভাবে ? কিন্ধ মঙ্তাভুতে মহাভুতে আন্টোম্ক-ভাবে। 



১৬ ভান্ডিধশ্ার্ঘ-সংগ্রত 

(১১১৩) নাস্ডি-প্রতায়€ বিগত-প্রতায় সম্পুর্ণরূপে অনস্তর- 
প্রতায় সদৃশ ॥ অবিদ্যমান থাক্ষিয়াই ইহারা প্রত্যয়োৎপর-ধন্মেব 
উৎপত্তির অবকাশ প্রদান করে। 

(১৪) "বিগত-প্রতায় সম্পূর্ণরূপে অস্তি-প্রতায় সদৃশ । তিনক্ষণে 

বি্ঞমান থাকিয়াই প্রতায়োশুপন্ন-ধন্দকে পোষণ করে। 

“মস্তি” ও “নান্তি* শব্দদ্ধয় দ্রারা ভ্রমে শাশ্বত-রাদ ও 
উচ্ভেদ-বাদ বুঝায়। ইউচ্ভার প্রতিষেধনার্থ “অআবিগত” ও দবিগহঃ 
শব্তদ্রয়ের নানহান শতাবশ্ঠক তইয়াছে। 

৪ প্রভাতেয় ৮ প্রভাতকসম্ম সমাশান 

এমন কোন প্রায় নাই যাহা চিন্র-চৈহসিকের “লালম্বন” 

হয ন| এবং স্ব স্ব 'প্রতায়োৎপন্-ধন্মের পউপনিশ্রয়” হয় না। 

নাম-বূপের (লোকের ) উতৎপন্তি কর্ম-েতর উপর নির্ভর কারে 

“কর্ম হ্তিক্রম কবিয়। লোকোতপন্তি অসম্ভব । ইশারা যেমন 

টা | শান্তসারে, তেমন পবমার্থ-সত্যান্তসারেও বিদ্ধমান। ২৪ 

প্রকার প্রতায়কে তাহাদের স্বভাব অন্নসারে বিচার করিয়া “আালম্বন ? 

“টপনিশ্রয়৮ “কক্স” ৪ "মস্তি" প্রত্যয়ে সমষ্টিভৃত করা যাষ। 

,  “ক্ষালানুসীঢর বিচার কল্িতেে €গেল,__ অনস্থর, 

সমনন্তর. আসেবন. নাস্ত ও অবিগত প্রতায় অতীত কালীয় অর্থা 

'প্রতায়-ধন্্র ভঙ্গক্ষণ প্রাপ্তির পর প্রত্যয়োৎপন্নক্ধধণ্ম উৎপন্ন হয়। 

শগালম্বন, অধিপতি ও উপনিশ্রয়*গ্রাশ্যায় ভ্রেকালিক ও কাল-বিমুক্ত 

আলম্বন গ্রহণ করে। নির্বাণ ও প্রজ্ঞপ্তি কাল-বিমুক্ত। কর্ম- 

প্রভায়ের “্দধো নানাক্ষণিক কর্ম-প্রতায় অতীত-কালিক ও সহঙ্ঞান্ত- 

ফন্স লন্ুনান-কালিক | বাকী পনর প্রতায় লর্থমাননকালিক | 



চাতিপর্দাধ-পং গত ; ₹৬% 

আশখ্যাক্সিক ও ব্বান্ি্ ভিসাচন্য বিচ্গান্ম কক্সিতত 
০2গতেল+_ আলম্বন,। আধপতি« সহজাত, অন্যোন্ত, নিশ্রয়, উপনিশ্রয়। 
পূর্বিজাত, আহার, অস্তভি, অবিগত এই দশ প্রতায় আধ্যাত্মিক, 'ও 
বাহিক।* বাকী চৌদ্দ প্রত্যয় শুধু আধ্যাত্মিক। , চক্ষু, শ্রোত্র, 
আাণ, জিহ্ব1, কায়। এৰং লোভ-দ্বেষাদি, শ্রদ্ধা, প্রজ্ঞাদির সহিত 
সম্পকিত প্রত্যয় আধাত্মিক । এবং বহিরায়তন, পুদগল, খত, 
আহাধ্যাদির সম্পফিত প্রতাষ বাস্িক | 

যাহ। প্রত্যয়োৎপন্ন তাহাই সংস্কৃত বা সমনায়কৃত, (সঙ্খত )। 
তপ্দিপরীত অসংক্ষত বা শসহ্খত ; যথ| নির্বাণ । আলম্বন, ম্বধিপতি, 
পনিশ্রয় প্রতায়ই অসংস্কত নিস্গাণকে আলম্বনাধিপতি ব! 

আলপ্নোপনিশ্রযয় করিয়। প্রভায়োৎপন-ধশ্নম উৎপন্ন করে। নাকী 
১১ পশতায়ের ন্টায় ইহার! সংস্কতের সহিত প্রতায়ীভৃ | 

€চভসিচ্কক্ প্রভ্যয়-সংগ্রহ 

“স্পর্শ আহার-প্রতায়। “বদন” ইন্দ্রিয় ও ধান প্রত্যয় । 

“চেতনা” কশ্ম ও আলাহার-প্রতায়। “একাগ্রতা” ই পঁ ও 

ধান প্রতায় এবং “জীবিতেন্ছিয়" উন্ছিয়-প্রত্ায়। “িজ্যা” এ 

“মনক্গারের” কোন স্বতন্ত্র প্রত্যয় নাই । 

" ধিবিতর্কো" ধ্যান ও মার্গ, বিচারে” শুধু ধ্যান, এবীর্ঘোগ 
াধিপতি, ইন্দ্রিয় ও মার্গ, “ গ্লীতিভে” ধান এবং “ছন্দে” অধিপতি- 

প্রত্যয়-ধর্ম বিভমান। “অধিযোক্ষেণ কোন প্রতায়-বৈশিষ্ট্য নাট । 

“লোভ-দ্বেষমোহ” প্রত্যেকটি হ্েতু-প্রত্যয় এবং “দৃষ্টি” 
মার্গ-প্রতায়। অবশিষ্ট দশ অকুশল চৈতমিকের প্রত্যয় সম্বন্ধে 

কোন বিশিষ্টভা নাই । ৰ র 

শোভন-চৈতসিকের মধ্যে “শ্রদ্ধা ইন্দ্রির-প্রভ্যয় ;“জলোভ” ও 

“আছেষ” হেতু-প্রত্যয় ; পপ্রজ্জেজিয” হেড, অধিপতি, উচ্জিয় ও মার্স 



হ৬৯ অন্ডিধন্মার্থ-লংগ্রত 

পন্থায় । পন্থৃতি” ইন্দ্রিয় ও মার্গ প্রত্যয়, «“বিরতিত্রয়” শুধু মার্গ- 

প্রন্যায়। ' বাকী ১৭ চৈতসিকের কোন বিশিষ্ট প্রত্যয়-শক্তি নাউ । 

" ক্কুশল-চিত্তের প্রত্যক্স-সংগ্রহ ৪ অষ্ট মহাকুশল চি 
দ্বিহেতুক হউক বা ত্রিহেতুক হউক সমস্তই হেতু-প্রত্যয়ধর্মী। এবং 
তথায় চারি সহজাতাধিপতি নিজ নিজ পর্যায়ক্রমে অধিপতি-প্রত্যয় 

হম়। “চেতনা” কর্ম-প্রত্যয়, তিন “অরূপাশ্ার” আহার-প্রত্যয়। চিত্ত, 

বেদনা, একাগ্রতা, জীবিতেক্জিয়, শ্রদ্ধা স্মৃতি, বীর্ধা ও প্রচ্ছা উক্জিয়- 

গ্রতায়। বিতর্ক, বিচার, 'গ্লীতি, বেদন! ও একাগ্রত। ধ্যান-প্রত্যয় । আট 

কুশল মার্গাঙ্গ অর্থাৎ প্রজ্ঞ।, বিতর্ক, বিরতিত্রয়, প্মতি, বীর্য ও 
একাগ্রতা মার্গপ্রতায়। অুন্রাং পশ্চাজ্জাত ও বিপাক-প্রত্যায় 
বাতীত অবশিষ্ট 'দ্বাবিংশতি প্রত্যয় এই কাম-কুশলাষ্টক চিত্তে 
দৃষ্ট হয়। কাম-কুশল-বিপাকে অধিপতি, পশ্চাজ্জাত ও আসেবন 

প্রতায়ন্রয় বাতীত এক বিংশতি প্রত্যয় দুষ্ট হয়। মহাক্রিয়া চিত্তের 

প্রত্যয় মহাকুশল-চিত্তের প্রত্যয়ের ভনুরূপ, যদিও এই ক্রিয়া-চিত্তে 

বিরতিত্রয় অবিদ্যমান | 

, অরূপ ও লোকোক্কর চিত্তের প্রভায়গুলি, জ্ঞান-সম্গ্রযুক্ত 

কাম-কুশ-চিন্ভের প্রত্যয়ের হায় বুবিতে হইবে । যদি তা 

হয়। তবে এই. মহদগত ও লোকোন্তর-চিন্ত কাম-কুশল-চিন হাতে 
শ্রেষ্ঠ কেন? আসেবন-প্রতায়ের মাহায্মো ও তীক্ষতায় এই সব 

* চিন ইন্দ্রিয়, ধান, মাগ ও অঙ্গান্ক প্রতায়-ধর্ম শ্রেষ্টতা লাভ 

করে। এবং চিত্তও ক্রমে ক্রমে লোকোব্তরে গঠিত হয়। 

অক্ষুষ্শল চিচেতন্ম প্রভ্যক় 

“বিচিকিৎস।” সহগভ মোহ-চিন্তে ১৫ প্রকার চৈতধিক 

যুক্ত হয় ৬১ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য! ইহারাও চিন্ত সহ ১৬ প্রকার 
মানসিক ভাবনা স্থজন করে। এই চিত্তে “মোহ” . হেছু-পৃত্যয় 
এর” পলিতর্কা এ. “বাধ্য” অর্গি-প্রতাহ | "একাখ্রভার কাধ্য 



অভিধন্মাথ-সংগ্রহ ২৬৩ 

বিচিকিৎমার দারা বাধ! প্রাপ্ত হয়; এজন ইহা ইন্দ্রিয় ও মার্শ 

পৃত্যয়ের কাধ্য সমাধ। করিতে পারে না। কিন্তু ধ্যান-পুণ্্যয়ের 
কাজ করে। অতএব আধপতি, পশ্চাজ্জাত ও বিপাক ব্যতীত 

বাকী একুশ পৃত্যায়ের কাজ এখানে দুষ্ট হয়।* ওর্ত্য-সহগত 
চিত্তে ভধিমোক্ষ বিচিকিৎসার স্তান গ্রহণ করিয়া ১৬ প্রকার 

মানসিক অবস্থা কজন করে। এই চিত্তে “একাগ্রতা” ইঞক্জ্রিয়, 

ধ্যান *.৪ মার্গ প্রত্যয়ের কাজ করে। এখানেও এ একুশ 

প্রত্যঘের কাজই দৃষ্ট হয়। লো'্ভ-চিন্ডে লোন্ভ-মোছ হেতু-প্রহায়। 
ছন্দ, চিন্তু, বীর্ধ্য আধিপতি-পরত্যয় । আলম্বনাধিপতিও এখানে দৃষ্ট হয়। 

চেতন! কর্ম্মপ্রত্যয় । স্পর্শ মনসঞ্চেতন৷ ও বিজ্ঞান আহার-প্রত্যয় । 

চিত্ত, বেদনা, একাগ্রতা, জীবিতেন্দ্িয় এবং বাধ্য ইন্দরিয়-প্রত্যয়। বিতর্ক, 
বিচার, গ্রীতি, বেদনা ও একাগ্রতা ধ্যান-প্রত্যয় । বিতর্ক, একাগ্রতা, দৃষ্টি 
ও বীর্য মার্গ-প্রত্য়। শুধু পশ্চাজ্জাত ও বিপাক ব্যতীত বাকী বাইশ 
প্রকার প্রত্ায় এই লোভ-মুলক চিত্বাষ্টকে লভ্য। চৈতসিকের প্রতায়- 

ধন্থা জান। থাকিলে দ্বেষ-চিত্তের প্রভায় নির্য়েও কোন বাধা থাকে না। 

প্রতীত্য-সমুক্খপাচ্দল্স প্রতান্ব-সংগ্রর্ত্ 
€ ১২) “অবিদ্ধা” অকুশল-সংক্কারের হেতু, আলসম্বন, আধিপতি, 

সহজাত) নমন্ষোন্যা, নিশ্রয়,। সম্প্রযুক্ত অস্ষি ও অবিপত প্রত্যয় । 

চিন্ত-বীথর প্রত্যেক পূর্ববব্তী জরবনের অবিদ্ধ/ পরবর্তী -জবনের 
অকুশল-সংস্কারের অনন্তর, সমনম্তর, অনন্তরোপনিশ্রয়। জসেবন- 
নান্তি ও বিগত প্রতার। কিন্তু পুণ্য-সংস্কারের আলম্বন ও প্রকৃতি- 
উপনিশ্রয় প্রত্যয় এবং 'মনেঞ্জাভি সংস্কারের শুধু প্রকৃতি- উপনিশ্রয় ! 

€২--৩) “সংস্কার” বিজকানের প্রকৃতি-উপনি শ্রয় এবং 
নানাক্ষণিক কণ্প-প্রত্যয়। 

(৩-_- ৪) “প্রতিসদ্ধি-বিজ্ঞান” নাষ্ছের (বেদনাদি স্ব রয়ের ) 

সহজাত, তাল্টোনা, নিশ্রয়। বিপাক, ' আহার, ইক্ছ্রিয়। সম্প্রযুক্ত, 
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অন্তি ও অবিগত প্রত্যয়। এই নয় প্রত্যয় হইতে ৭সন্প্রযুক্ত" 
বাদ দিয়া. *বিপ্রযুক্ত* ঘোগ করিলে যে নয় প্রত্যয় -পাঁওয়। যায়, 
তাহারা রূপোৎপত্তির প্রত্যয় । 

(8 ৫) “নাম-ূপ” ও ষড়ায়তনের মধ্যে “নাম” (বেদনাদি 
্বন্ধরয়) সহজাত মনায়তনের সহজাত, অন্যোন্ঠ, নিশ্রয়, 
বিপাকঃ সম্প্রযুক্ত, অস্তি ও অবিগত প্রত্যয় । “অলোভাদি” হেতু- 
প্রভা এবং “চেঙনা” ও “মন:সংস্পশ " আহার-প্রতায়ও এ সাত 

গ্রতায়ের সহিত যোগ করা শায়। “নাম” অবশিষ্ট চক্ষাদি 

পণ্গায়তনের পশ্চ।জ্জাত, বিপ্রযুক্ত, মস্তি ও অর্বিগত প্রাতায়। 

কিন্ত “রূপ” ব। (হৃদয়-বাস্ত ) মনায়তনের সহজাত, আন্টোন্তা, নিশ্রয়, 

বিপ্রযুক্ত, অস্তি "ও আবগত প্রত্যয়; এবং বাকী পঞ্চায়তনের 
সহভাত, অস্তি ৪ আনিগত প্রতায়। 

(৫ ---৬) “যড়ায়তনের” প্রভায়ে স্পর্শ উৎপন্ন হয় ; তন্মধ্যে 

'চক্ষাদি-পণ্-আয়তন” চক্ষ-সংস্পশাদি পঞ্চবিধ স্পর্শের নিশ্রয়, 

পুনবিজাত, ইন্দ্রিয়, বিপ্রযুক্ত, অস্তি ও অবিগত এই ছয় প্রত্যয়। 

কিন্তু “মনায়তন” মনহসংস্পর্শের সহজাত, শান্টোন্তা, নিশ্রয়, বিপাক, 

আতা রর সম্প্রযুক্ত, অন্তি ও অবিগত এই নয় প্রত্যয়। 

€(৬-- ৭) স্পর্শের প্রতায়ে বেদন। উৎপন্ন হয়। “স্পশ” 

বেদনাকে সহজাত, আন্যোন্, নিশ্রয়, বিপাক* আাহ্কারঃ সম্প্রযুক্ত, অস্থি 
ও ভাবিগন্জ এই আট প্রত্যয়-শক্তি দ্বারা উৎপত্তির সাহাযা কম্বে। 

€৭--৮৮) “বেদনা” একমাত্র প্রকৃতি-উপনিশ্রয়-প্রত্যয়শক্তি 
দ্বারা তুক্ক। উৎপন্ন করে। 

(৮--৯) “তৃঞ্চার প্রতায়ে” চত্ধিবধ উপ্গাদান উৎপন্ন হয়। 
তম্মপ্যে পুর্্বোৎপন্ন কাম-তৃষ্কা পশ্চাহ্ৎপল্প কামোপাদানের শুধু প্রকৃতি- 

উপনিশ্রয় প্রত্যয় । তৃফ। অন্ত তিন উপাদানের সহজ্তাত হলে হেতু, 
সহজাত, মন্যোম্, নিয় সম্প্রযুক্ত। অন্তি '৪ বিগত এই, সান 
প্রত্যয় হয়। কিন্ত পছজাত না হালে শুধু উপনিশ্রয়-প্রভায়। 



জআভিধন্ার্থ-সং গ্রহ ২৬৫ 

€৯--+১০) উপাদানের প্রত্যয়ে ভব উৎপর হয়। 
চারি “উপাদান” রাপ-ভব, অরূপ-ভব ও কাম-ন্ুগতি-ভবের উপযোগী 
কুশল কর্মাদির একমাজর প্রকতি-উপনিশ্রয় প্রত্যয়। কামোপাদান 
সহজাত কর্পা-ভবের ( অকুশল কর্মের ) হেতু, সহজাত, অন্যোন্, 
নিশ্রয়, সম্প্রযুক্ত, অস্তি ও অবিগত এই সাত প্রত্যয় । “বাকী তিন 

উপাদান সহজাত কম্ম-ভবের উক্ত সাত প্রত্যয় হইতে “হেতু” বাদ দিয়! 
শমার্গ” যোগ করিলে যে সাত প্রত্যয় হয়, সেই সাত প্রতায়। 

(১০ -_-১১) “ভব” (কর্মাতব ) জন্মের প্রকৃতি-উপনিশ্রয় 

'« নানাক্ষণিক. কর্-প্রতায় । 

(১১ -- ১৯) “জন্ম” জরা-মরণ-শোকাদির প্রকৃতি-উপনিঙয় 
প্রতায়। রেশ-বুসত কম্মবৃত্তের, কর্ধ-বৃত্ত বিপাক-বুভেব, পুনঃ 

বিপাক-বুছধ ক্লেশ-বান্তের উপনিশ্রয় 'প্রভাষ । 

প্রভনপ্তি £_ ১৪ প্রকার প্রত্যয়ের বিষয়ীডৃত রূপ, নাম ও 

প্রজ্ঞপ্তি, এই ভিবিধ ধর্মের মধ্যে “বূপ” বলিতে বরূপস্কন্ধ 

বুঝিতে হইবে । আলম্বনে নমিত হয় বলিয়। চিত্তকে “নাম? 

বল। হয়। এখানে “নাম” বলিতে চারি অরূপ-স্কন্ধ নির্নরাণ 

বুঝিতে হইবে। নির্বাণ অবশ্য চিত্ত কিংবা চৈত নছে। 
তবে চি ব। নাম দ্বারা গৃহীত ছয় খলিয়া, নির্নাণকে নাম- 

শ্রেণীতৈ" তৃক্ত করা হইয়াছে । *প্রন্জপ্ি” অর্থ মনের, ধারণা, 
অনুমান, সর্বধ্্বিদিত রিশ্বাস। “প্রজপ্ি”, “বিজ্ঞপ্রি” হইতে 

সম্পূর্ণ ভিল্প। বিজ্ঞপ্তি বিকার-রূপ "এবং পরমার্থ-ধর্দম ; বাক্য ক! 
কায়ার সঞ্চালন সবার! উদ্দেস্টের অভিব্যক্তি । ১৯১' পৃষ্ঠার ষ্টব্য। 
কিন্তু প্রচ্মণ্ি মনের - ধারণা এবং এই ধারণা 'সভিব্যক্তি ।ন/ 

পাইতেও পারে! হাহা যাছ। পারমাধ্িক-ভারে বিভ্ভমান, অর্থাৎ চিদ্ধ, 

চৈতসিক, ২৮ প্রকার রূপ বং টানি তাহারা *বিষ্ভমান-প্রজ্জপ্তি” | 
০ 
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এবং যাহ। লোক-সম্মতি মতে বিহামান, যেমন ভূমি, নদী, গুহ, 
লব” উত্যাদি, কিন্ত পারমাধিক ভাবে অবিষ্ভমান, তাহা! “অবিষ্তমান- 

প্রচ্জপ্ডি” | কোন (বস্তার ) উৎপত্তি, আকার, বর্ণ, গুপাদি সম্বন্ধে 

ধারণাট।“যেমনু প্রজ্ঞপ্তি, সেই ধারণা-প্রকাশক শব্দ, চি," আখ্য! বা 
নামটিও প্রজ্ঞপ্তি। পৃর্ববেরটি “অর্থ-প্রজ্ঞপ্তি”, শেষেরটি নাম- 
প্রজ্ঞপ্তি”। নাম-প্রচ্ঞপ্তি অর্থ-প্রজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে এবং অথ-প্রজ্ঞপ্তি 
নাম-প্রজ্ঞপ্তি দ্বার! প্রকাশিত হয় । এই আর্থ নাম-প্রচ্ছধ্ি. “বাচক” 

এবং অর্থ-প্রজ্জপ্তি'“বচনীয়” । নাম-প্রঙ্জঞপ্তিকে শব-প্রচ্ছপ্তিও বলা হয়। 

নাম-প্রজ্ঞপ্টির নামকরণ নান। ভাবে হইয়া থাকে । নাম 

ছারা, নান-নিদ্ধারণ দ্বারা, যুগযুগাস্তর প্রচলিত আখা। দ্বারা» ব। 

নিরুক্তি বশে, ' কিংবা অর্থ-বাঞক রূপে. অথবা অথ-থোষক 

রূা'প। কিন্ত যে ভাবেই হষ্টক না কেন, এই নাম-প্রজ্ছতি 
বিগ্পমান, তবিগ্যমান এবং এতছৃভয়েব সংমিশ্রণে ছয় ভাগে বিভক্ক £-- 

১। নয়ন, তাক্ষি, চক্ষু এই শব্দগুলি বিদ্যমান-প্রজ্ঞগ্রি | 

১। দিবাকর, ববি, ভাগ্র, মুয্ট এই শব্দগুলি অবিষ্তমান-প্রজ্ছপি । 
৩। ছয় গুকার অভিজ্ঞ। বিদ্যমান-প্রজ্প্থি। পুরুষ অবিষ্যমান 

প্রচ্ঞর্থি৬. ছয় অভিচ্ঞ| আছে যার সে “বড়ভিজ্ঞ” ( বন্তত্রীহি )। 
সুতরাং “যড়ভিজ্ঞ” বিদ্যমানের সহিত অবিদ্তমান-প্রজ্ঞপ্তি | 

৪। “রী” অবিস্মান-প্রজ্ঞতি;। “শব” বিস্তমান-প্রজ্জপ্ি | 

স্ুতরাং* “জ্্রী-শব্দ” অবিদামানের সহিত বিদ্যমান-প্রচ্ছপ্তি ্. 

৫। “চল্ষু”" এবং “বিজ্ঞান” উভয় বিদামান-প্রজ্ঞপ্তি। স্থৃতরাং 

“চচ্ষু-বিজ্ঞান” বিদামানের সহিত বিদামান-প্রচ্ঞপ্ঠি। পপ 
৬। “রাজা ও “পুত্র” উভয় অবিদ্যমান-প্রজ্ঞপ্তি বলিয়। 

“রাজ-পুর” অবিদামানের সহিত অবিদ্যসক-প্রজ্ঞতি ৷ 

» অভিবশ্থার্থ সংগ্রহে গ্রতায়-সংগ্রহের  সংক্গেপার্থ 
ব্ণন সমাঞ্ত। 
পাপা 
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কর্দা-স্তান-সংগ্রহ 

১। , স্ুচনা-গাথা *-- দশমথ ও বিদর্শন এ ছুই ভাবনা, 

কর্ণ-স্থানে যথাক্রমে করিব বর্ণনা”। 

২1 শসথ কর্ম-স্তান 

শমথ-ভাবনা-সংগ্রঙ্তের অন্তর্গত £--- 

ক। সগুব্বিখ শমথ কর্-স্ভান 2- (১) দশ কত্ত; 

(৯) দশ অশুভ; (৩) দশ অনুস্মতি; (৪8) চারি অপ্রমেয় ; 

(৫) এক সংজ্ঞ।; (৬) এক বাবস্থান ; ০) চারি অরূপ-্ধান-জ্র 1 

খ? ছয় চন্মিভ £_ (১) রাগ-চরিভ ; (১) দ্বেষ-চরিত ; 

(৩) মোহ-চরিত ; (৪) শ্রদ্ধ-চরিত ; (৫) রিত ; 

(৬) বিতর্ক-চরি'ত। ত- 

গ? ত্রিবিখ ভ্ঞান্খন1$-. (১) পরিকর্খ-ভাবনা; (২) উপচার- 
ভাবনী * (৩) অর্পণ1-ভাবন। । *. ০ 

ঘ। ভ্তিব্িখ নিমিত্তঃ_ (১) পরিকর্মম-নিমিস্ত ; ৫১) টনি 

নিমিত্ত ; (৩) প্রতিভাগ- -নিমিত্ত ৷ 

উহার বিষ্তৃত-ভাবে কি প্রকার ? 

ক। 6৯১ দশ ক্স $-- পৃথিবী-কত্ন, আপ-্কৃৎন, তেজ- 

কত, বায়ু-কংন, নীল-কৎন, গীত-কৃতন্স। লোহিত্ত-কৃতংক, অবদাত- 
কৃঙুদ। আকাশ-কৃংয)। শলোকস্কৎন। 
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(3) দশ অশুভ :-_ উর্ধ-স্কীত, বিনীলক, পু্-পুর্ণ, ছিত্রী- 
কৃত, বিখাদিত, বিক্ষিপ্ত, কণ্তিত-বিক্ষিপ্ত, রক্তাক্ত, কীটপুর্ণ এবং 
অস্থি-মাত্র-অবশিষ্ট শব। 

(৩) দশ অনুস্থতি :__ বুদ্ধানুস্মতি, ধর্দ্াহস্্তি, সঙ্ঘা্ন্মতি, 
শীলাম্ন্মতি, তাগানুস্মতি, দেবতান্তম্মুতি, উপশমান্ুম্মতি, মরণান্র- 

স্মৃতি, কায়গতা-স্মৃতিঃ আনাপান-ম্মুতি | 

(৪) চাবি অপ্রমেয় 25 মৈত্রী, করুণ।, মুদিতা, উপেক্ষা ক। 

(৫) এক সব্ত। ই-- ভক্ষ্য দ্রবোর ঘ্ণাকর পরিণতি সম্বন্ধে 

্কানই “এক-সংজ্ঞা | | 

(৬) এক -ব্যবস্থান £-- দেহস্থ কঠিন, 'ভরল, উষ্ণ ও 

বায়বীয় এই-_- চারি ধাত সম্বন্ধে ব্যবস্থান ( বিশ্লেষণ পৃনিক সন্ধান) 

“এক ন্যরস্তান-ভাবন।”।,. 

(প) চারি রন হালি 2 রানি চারি অরূপ- 

প্যান। এইরূপে শমথ-ভাবনায় চক্টিশটি কশ্ম-স্থান। 

০ আপ, পপ: জম সস 

৩1 সাচজ্প্রয় ন্বিভ্ভাগ না ন্বিভিন্ন কণ্প-স্থাতেনজ 
উপতষাগিত। 

: পুর্নেনাক্ত চল্লিশটি কন্ম-স্থানের মধ্যে [১] দশ অস্তুভ্ভ ও কায়গতা- 

স্মৃতি নামক “কাষ্ঠাংশ ভাবনা রাগ-চরিতের পক্ষে ছিতাবহ ভাবন!। 
[২] দ্বেষ-চরিতের পক্ষে নীলাদি চারি বর্ণ-কৎন এবং চাষি' ভাগ্রমেয় ; 

* “মৈত্রী*্+৬৩ পৃষ্ঠায় “অধেধ চৈতসিক শ্ষ্টব্য। করুণ” ৮৭ পৃষ্ঠায় 

রষ্টবা। গগুদিতাত ৮৮ পৃষ্ঠায় জরই্টব্য। উপেক্ষ। ৮৪ প্ষ্ঠার। এরং 

“তয্মদান্থৃতা” চৈতসিক ভষ্টধ্য। ্ 
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[৩] মোহশ্চরিত ও বিতর্ব-চরিতের পক্ষে মনাপান-স্মতি; [8] শ্রন্ধা- 
চরিতের পক্ষে বুদ্ধানুস্থতি ইত্যাদি ছয় অনুস্মতি ; [৫] বু্ি-রিতের 

পক্ষে মরণ, উপশম, সংজ্ঞা, ব্যবস্থানাদি অনুকূল ভাবন!। 

ভাবশিষ্ট কর্মস্থান সকলের পক্ষে উপযোগী । 'এততিনন কস 

মগুলের নির্বাচনে পৃথুল (স্থল) মোহ-চরিতের পক্ষে এবং 

ক্ষুত্রাকার বিতর্ক-চরিতের পক্ষে উপযোগী । 

এ পধান্ত সান্প্রেযবিভাগ । 

5 1 ভ্ঞান্না-ন্বিভ্ঞাগ 

এই সমস্ত (৪০টি ) ভাবন৷ দ্বারা “পরিকর্মা-ভাবন।” লাভ কর! 

যায়। বুদ্ধানুম্থৃতি হইতে মরণান্ুম্থৃতি পর্ধ্যস্ত অষ্ট অনুস্থৃতি ভাবনায়, 
আহারে অশুভ-সংজ্ঞ! ও চারি ধাতু-ব্যবস্থান ভাবনায় শুধু উপচার 
ভাবন! পধ্যন্ত চি একাগ্র হয়। ইহাদের দ্বারা অর্পণ! লাভ হয় না *। 

অবশিষ্ট ত্রিংশৎ কন্ম-স্থানে অর্পণা-ভাবনাও লাভ করা যায়। 

পুনঃ দশ কুংন্গ ও আনাপান-স্মৃতি পঞ্চ ধানিক। দশ অশুভ ও 
কায়গতা-ন্সতি প্রথম ধ্যানিক ণ'। মৈত্রী, করুণা, মুদিতা নী্শীনিক। 

* নুদ্ধ, ধশ্ম, সঙ্ঘ, শীল, ত্যাগ, দেবতা, উপশমাদিতে গুণের গভীরত। 
হেতু স্শ্রধং নান। প্রকার গুণ স্মরণ করিতে হুম বলিষ। চিন্ত অর্পণার- একা গ্রতা 

প্রাপ হয় না। মরণানুস্থতি উদ্বেগ-স্থভাব হেতু এবং সংজ্ঞ। ও বাবস্থান* 

গভীর স্বভাব হেতু চিত্ত অর্পণার একাগ্রতায় প্রতিষ্ঠিত হয় না। কিন্ত 
নির্বাণালন্বন অতি গ্ষভীর স্বভাব হইলেও, লোকোত্বর চিত্তে, দৃ্টি-বিশুদ্ধি 
হেতু, সংমর্শন-জন হইতে ক্রমে ক্রমে বিশুদ্ধি-ভাবনার অন্থবলে অর্পণাকারে 

প্রতিষ্ঠিত হইতে সক্ষম হয়। 
ণ দশ-মস্তটি ও কায়গতাস্থতি অতীত্রে অমনোরম আলগন বশিঘা 

রতি উৎপাদনে ছুর্বধল ; তাই বিতর্ক বাতীত চিত্ত এঁ দব 'আলম্বনে একাগ্র 

হইতে পারে ন।। এইন্ত ইহারা বিতর্ক সধস্থিত প্রথম-ধ্যানিক। 
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উপেক্ষা পঞ্চম ধ্যানিক 81 ছাবিবশটি কন্ম-স্থান রাপলোকের ধ্যান 

উৎপস্ন করেখা। চারিটি অরুপ-বন্ম-স্থান অরূপ-লোকের ধান 

উদ্পন্প করে। 

এ পর্যযস্থ ভাবন।-বিভাগ 

গু? নিমিত-ব্িভ্ঞাঁগ 

ভ্রিবিধ নিমিস্তের মধো “পিরিকন্ম-নিমিত” ও “উদ্গ্রহ-নিমিক” 
আলম্বনের স্বভারাম্ুসারে সর্ব কন্ম-স্থান ভাবনার সময় লাভ হয়। 

“প্রতিভাগ-নিমিত্ত” কিন্তু শুধু দশ কুংনত দশ অশুভ, কায়গতা- 
স্বৃতি ও আনাপান-স্থৃতি এই দ্বাবিংশতি ভাবনায় লাভ হয়। 
কারণ প্রতিভাগ-নিমিহ্রকে আলম্বন করিয়া উপচার-সমাধি ও 

অর্পণ! সমাধি উৎপন্ন হয়। তাহ! কিরূপে ? 

কামান্চন্স খ্যাছনক্স নিমিত্ত £- 

আর্ট যেই পৃথিবী-কৃংলস মগ্ডলাদিতে দৃষ্টি ও চিন্ত আবদ্ধ 
রাখেন, সেই আলম্বন “পরিকশ্ম-নিমিস্ত” এবং সেই ভাবন। 

“পরিকর্ম-ভাবনাস । যখন যেই নিমিত্ত চিত্ত দ্বার সম্যক্ গৃহীত তয় 
এবং “চস্ী-ৃষ্টের ম্যায় মনোদ্ধারে উপস্থিত হয়, তখন সেই আঙগম্থনকে 

 & মৈত্রী, করুণ। ও মুদ্দিতা যথাক্রমে ব্যাপাদ, বিচ্থিংস1! ও অরতি বিধ্বংস 

কবিয়। কদ্দাচ সৌমনশ্ত-রহিত হয় না। উপেক্ষ। উদাসীন-ম্ষভাব বলিয়। 

উপেক্ষা-বিরছিত ধযান-চিন্তে উতৎপর্ধ হয় ন|। থু চারি অরূপ-ধ্যান ও দশ 

উপচার-ধ্যান ব্যতীত বাকী ছাব্বিশটি রে রূপপোকের সির 

উদ্প।দন করিতে পারে। 
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“উদ্গ্রহ-নিষি্ত” বলা হয়; এবং দেই (পরিকর) ভাবনা 
নুপ্রতিষ্টিত হয়। যিনি এইরপে সমাহিত হইয়াছেন এবং ক্রিছুদূর 
অগ্রসর হইবার পর --. পরিকর্মম-ভাবনা-লন্ধ একাগ্রতা দ্বারা 
উদ্গ্রহ-নিমিত্ব-ভাবনায় নিজকে নিযুক্ত রাখেন, তাহার সেই নিমিত্ত 
বস্ত-ধর্ম হইতে মুক্ত হইয়া প্রতিভাগরূপে, প্রজ্ঞপ্তিরূপে, ভাবনাময় 
আলম্বনরূপে তাহার চিভে প্রতিষ্ঠিত ও সমপিত (প্রবিষ্ট ) হয়। 
এমতাবস্থায় তাহার ““প্রতিভাগ-নিমিত্ত” সমুতপন্ন হইয়াছে বলা 
যায়। সেই সময় হইতে ( প্রতিভাগ-নিমিভ্তের উৎপত্তির পর হইতে ) 

নীবরণ-হীন ক্কামাবচর-সমাধি নামক “উপচার-ভাবনা” নিষ্পাদিত 
বলিয়া বুঝিতে হুইবে । 

বপানবচল্প খ্যাতনক্স নিমিত্ত £ 

তশুপর যিনি উপচার-সমাধি দ্বারা সেই “প্রতিভাগ-নিমিস্ত" 

পুনঃ পুনঃ ভাবন। (আলমেবন ) করেন, তাহার নিকট 'রূপ লোকের 

প্রথম ধ্যান অর্পণার * সহিত উৎপন্ন হয় ॥ তারপর তিনি 

প্রথম ধ্যানে (১) চিনরকে পরিচালনা করিয়া, (২) তথায় নিবিষ্ট 
করাইয়া ও রক্ষা করিয়া, (৩) ধানাধিষ্ঠান-কাল দ্ধারণ 

করিয়া, (8) ধ্যান হইতে নিপ্ধারিত কালাস্তে উতি্ট হইয়া, 

(৫) পুনঃ পুনঃ প্রতাবেক্ষণ করিতে থাকেন। এই পঞ্চ অভ্যাসে 
ধ্যান, বশীভূত, (গায়ক) করিবার উদ্দেশ্ঃ__ যেন বিত্র্কাদি 

স্ুল অঙ্গ পরিত্যক্ত হয় ; এবং যেন চেষ্টা দ্বারা. বিচারাদি তুক্- 

অঙ্গ উৎপন্ন হইয়। যথাক্রমে ও যথাযোগ্য ভাবে দ্বিতীয় ধ্যানাদির 

অর্পণা-প্রাপ্থি ঘটে 

* অর্পণ শষের স্ত্রীলি্গ -__ অর্পণ । চিত্ত যখন নিজকে সম্পূর্ণরূপে 
ধোয় আলম্বনে অর্পণ করে, অর্থাৎ আলম্বনমন্ধ হ্ঘ এবং অন্ত সালম্বন চিত 

উদ্দিত হয় ন।, তখন চিত্তের “অর্পণানস্থ।? | 
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এই প্রকারে পৃথিবী-কংস্বাদি দ্বাবিংশতি কর্ম-স্থানে “প্রতিভাগ- 
নিমিষ্ত” লাভ করা যাইতে পারে। অবশিষ্ট অষ্টাদশ কর্-্থানের 
মধো “অপ্রমেয়” সত্ব-প্রজ্ঞপ্তিকে নির্ভর করিয়া উৎপন্ন হয়। 

অক্মাপাবচক্স খ্যাঁনক্স নিমিভ £- 

যিনি আকাশ ব্যতীত অন্ত যে কোন কংস্স হইতে চিন্তুকে 

উদ্ধার করিয়া “আকাশ-অনস্ত”, *আকাশ-অনন্ত” জপিতে 'জপিতে 

পরিকর্ম-ভাবন! করেন, তাহার নিকট প্রথম অরূপশ্যান অর্পণার 

সহিত উৎপন্ন হয়। যিনি বিজ্ঞান-অনন্ত”, «“বিজ্ঞান-অনস্ত” 

জপিতে জপিতে সেই অরুপ-বিচ্চানকে আলম্বন করিয়া পরিকম্ম- 

ভাবনা করেন, ত্বাহার নিকট দ্বিতীয় অরূপ-ধ্যান উৎপন্ন হয়। 

“অরপ-বিজ্ঞান বিদ্যমান নাঈ”) “কিছুঈ বিদ্ধমান নাই” জপিয়া 

জপিয়া যিনি ভাবনা করেন, তাহার নিকট তৃতীয় অরূপ-ধান 

₹পন্ন হয়। যিনি “ইহা শান্ত”, “ইহ উত্তম” জপিতে জপিতে 

তৃতীয় শরূপ-ধান-চিন্ত্কে আলম্বন করিয়া পরিকশ্ম-ভাবনা করেন, 

তাহার নিকট চতুর্থ অরূপ-ধ্যান উৎপন্ন হয়। 

অবাঁকষ্ট দশ প্রকার *' কর্ধ-স্থানের মধ্যে বুদ্ধ-গুণাদিকে আলম্বন 

করিয়া যখন পরিকর্ম-ভাবনা করা হয় এবং ঘেই নিমিন্ত যখন 

স্থগৃহীত, হয়, তখনই পরিকন্ম-ভাবন! সুপ্রতিষ্ঠিত হয় এবং-টরপ্রচার- 

» সমাধিও লাভ হয়। 
৬7 অভিত্া 

রূপাবচর-ধানই অভিজ্ঞার ভিত্তি। যদি ঞ্কহ সেই অভিজ্ঞঞা- 

উৎপাদক পঞ্চম-ধ্যান হইতে উত্থিত হন এবং অধিষ্ঠানাদির জন্য 

* প্রথম অষ্ট অঙ্ধস্থতি, এক সংজ্ঞা, এক ধাতু-ব্যবস্থান। 
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পরিষদ সম্পাদন করেন তবে অভিজ্ঞ্া-উৎপাদক পঞ্চম ধ্যান, 

রূপাদি আলম্বনে, যথোপযুক্ত ভাবে উৎপন্ন হয়। অভিজ্ঞ দ্বার! 

এই বুঝায় যে, নু 

“নানা খদ্ধি, দিব্য-শ্রো। পরচিদ্ক:ভান, 

পৃর্ণেনের নিবাস-স্ৃতি দিব্য চক্ষুম্মান” । 

এ পধ্যন্ত গোচর-বিভাগ। 

শনণ বর্ম-স্থাননীভি সমাগ। 

শ? ন্বিদর্শন কল্ম-স্থাঁন 

১1 সপ্তবিখ বিশুদ্ধি-সংগ্রহ 8 (১) শীল-বিশুদ্ধি? 

(২) চি-বিশুদ্ধি। (৩) দৃষ্িবিশুদ্ধি 7 (১) কক্কষা-উদ্তরণ-বিশুদধি; 

(1) মার্সামার্স জ্ঞান-দর্শন নিশুদ্ধি; (৬) প্রতিপদ জ্।ন-দর্শন-বি শুদ্ধি? 

(৭) জ্ঞান-দর্শন-বিশুদ্ধি । 

২1 ভ্রি-লক্ষণ £_ 0১) অনিত্য-লক্ষণ ; (২) লক্ষণ 

(১) অনায্স-লক্ষণ | 
ক | 

৩? ভ্রিবিশ অন্ুদর্শন £(১) অনিত্যানুদর্শন; (১) ছুঃখান্ু 

দর্শন ** (৩) ভানাস্মানুদর্শন । 
রন 

৪1 দশ্শবিখ বিদর্শন-ভকান £- (১) সংমর্শন-জ্ান ১" 

(২) উদয়-বায়-জ্ঞান ; (5) ভঙ্গ-জ্ঞান 7 (8) ভয়-জ্ঞান ; (৫) আদীনব- 

ধান 7; (৬) লীররবদ-জ্জান ; (৭) যুক্তীচ্ছা ব। মুসুক্ষা-ড্ঞান ; 

(৮) প্রতিসংখ্যা-জ্ঞান) (৯) সংস্কারোপেক্ষ।-জ্জন)
 (১০) লনুলোম-জ্ঞান। 

৫) জ্ন্ি ন্িনেমাক্ষ£- (১) শুন্তত'-ব-নাক্ষ ; 

(২) অনিমিত্ত-বিমোক্ষ ; (৩) অপ্রণিহিত-বিমোক্ষ । | 
৫ 
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৬% জিত্বিখ ন্বিচমাক্ষ-মুখ £- (১) শুস্ততানুদর্শন ; 
“(২) "অনিমিজ্তান্ুুদর্শন ; (৩) অপ্রণিহিতান্দর্শন | 

ইহদের বিস্তৃত বর্ণনা কিরূপ ? 

ৃ্ ৮” % ন্বিশুদ্ধি-বিজ্ভাগ 

১। গ্াতিমোক্ষ-সংবর-শীল ; ইন্ড্রিয়-সংবর-শীল; আঁজীব-পরি- 

শুদ্বশীল; প্রতায়-সন্নিশ্রিত-শীল। এই চতুবিবধ পরিশুদ্ধ-শীলই 
“শীল-বিশুদ্ধি” । 

২। উপচার-সমাধি ও অর্পণা-সমাধি 'এই দ্বিবিধ সমাধি 

“চিত্ব-বিশুদ্ধি”। 

৩। লক্ষণ, রস, প্রতুাপস্থান [ফল]. পদ-স্থান [কারণ ] 
অন্তসারে “নাম-বূপ” সম্বন্ধে জ্ঞান সংগঠনই “দৃষ্টি বিশুদ্ধি” | 

৭। “নাম-রূপ” সম্বন্ধে উক্ত প্রকারে জ্ঞান-সংগ*নের পর 
উভয়ের প্রতায় সম্ধপ্ধে জ্ঞান “কজক্ষা-উন্তরণ-বিশুদ্ধি” | 

৫। কত্ক্ষ। হুঈতে উত্তীর্ণ হইবার পর ভাবনাকা'রী স্বন্বাদির 

বিশ্লেষণ নিয়নানুষায়ী, কলাপ অনুসারে এবং অভীতাদি বিভাগ 
অনু্ঘ০র ত্রিভুমির সংস্কার সমূহকে [নাম-বূপকে ] পূর্বব-লন্ধ 
লক্ষণ ও প্রত্যয়-আনুসারে শ্রেণী-ভাগ করেন। এবং ক্ষয়শীল 
থে “শ্মনিত।”* ভয় অর্থে “ছখে” ও অসাবার্থে “আনাস্ম” বুক্রিযা, কাল 
অন্ুলারে সংমর্শন-জ্ঞানের সহিত লক্ষণত্রয় পুনঃ পুনঃ ভাবনা করেন। 
তংপর তিনি প্রত্যর অনুসারে, ক্ষণ অনুসারে উদয়-বায় জ্ঞানের 
সহিত পুনঃ পুনঃ উদয়-ব্যয় পধাবেক্ষণ করেজে। এইরূশ ভাবনা- 
কারীর নিকট অবভাস [জ্োতিঃ], প্রীতি, প্রশান্তি, অধিমোক্ষ 
[অঙ্গা), প্রগ্রহ [বীর্য], সুখ, জ্ঞান, উপস্থান [স্মৃতি] উপেক্ষা 
এনং 'িকান্তি [ সুক্ষ তৃষ্ণা ] উৎপন্ন হয়। এই অবভাসাদিকে বিদর্শনের 
কলুষকারী বন্ধন বুঝিতে পারিয়া .মার্গ ও অমার্গের ,লক্ষণ- বিচারের. 
নাম “মার্গামার্গ-ছান-দর্শন-বিশুদ্ধিত,| . 



অভিধন্মার্থ-সংগ্রহ ২৭৫ 

৬) এই উপরেেশ-বন্ধন-বিমুক্ত যোগী . প্দয়ব্যয়” জ্ঞান, 
হইতে “অনুলোম” জ্ঞান পধ্যন্ত বিদর্শন পরম্পরার ত্রিলক্ষণ জ্ঞান- 
গোচর করেন। এই পরম্পরার নয় প্রকার বিদর্শন-জ্নই “প্রতিপদ 
জন্তান-দর্শন-বিশুদ্ধি” । 

এইরূপে উন্নতি-পথে অগ্রসর হইতে হইতে যখন ভাহার 

বিদর্শন পরিপক্ক হয়, তখন তিনি বুঝিতে পারেন দিএখন অর্পণ! 
উৎপন্ন হইবে” । তাহাতে ভবাঙ্গ-শ্রোত ছিন্ন হয় এবং £মনোহ্ারাবর্তন- 

চিত্ত” উৎপন্ন হয়। তদনস্তর অনিত্যাদি লক্ষণ আলম্বন করিয়া 

প্রথম জবন-চিত্ত “পরিকন্দমাকারে”, দ্বিতীয় জবন-চিত্ত “উপচারাকারে" 

এবং তৃতীয় জবন-চিস্ত "অন্থুলোমাকারে* উৎপন্ন হয়। যখন 

“সংস্কারোপেক্ষা-জ্ঞান” শিখা-প্রাপ্ত হয়ত তখন উহা! লোকোত্বর 

মার্গ লাভের উপযুক্ত হয় এবং “অনুলোম” নামে অভিহিত হয় ; 

ইহাকে “উত্থানগামী-বিদর্শনও* বলা হয়। তশুপর চতুর্থ জবন-চিত্ত 

নির্বাণ-জালম্বন গ্রহণ করে । এমতাবস্থায় চিত্ত পুথগ্জন-গোত্র 

অভিভবন করিয়। আধ্য-গোত্রে উৎপন্ন হইয়াছে বলা যায়। এজন্য 

এই চতুর্থ জবন “গোত্রভু-চিত্” | 

ভাহ।র অবিচ্ডেদেই মার্গ-চিত্ত “ত্ুঃখ-সতা” শর্ত হইয়া, 

“সমুদয়-সতা” পরিত্যাগ করিয়া, “নিরোধ-সত্য”৮ প্রতাক্ষ করিয়!, 

“মার্গঈ-সতা” (চেতন) উৎপাদন করিয়া অপণা-বীথিত্তে , অবতরণ 
করে। তৎপর ছুই বা তিন চিন্ত-ক্ষণ ব্যাপিয়। ফল-চিত্ত উৎপন্ন হয়»ও 
ভবাঙে পতিত হয়। পুনঃ ভবাঙ্গ ছিন্ন হয় ও 'প্রতাবেক্ষণ-চিন্ত 
পরম্পরা উত্পন্ত হয়। 

৯ 1 স্মারক-গ।থ। £-- নার্শ আর ফল সহ নির্শনাণ-রতন 

পুনঃ পুনহ করে থাকে পণ্ডিত ঈক্ষণ। 

তাক্ত ক্লেশে, অবশিষ্টে কেহ নিরখয় ; 
কাহারও ধা সেই ইচ্ছা নাহি উপজয়।- 
ক্রমে ক্রমে গঠিতব্য ছয়টি বিশুদ্ধি। 

কছে চস্ুর্মার্ণে “জ্ঞান-দশন-নিশুদ্ধি” | 
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৯১০ বিউমাক্ষ-ন্বিষ্ঞাগ 

এই বিদর্শন ভাবনায় অনাত্মান্ুদর্শন ( অনাম্স-জ্ঞান ) আত্ম" 

সম্বন্ধীয় বদ্ধমূল ধারণা বিদুরিত করিয়। 'শুম্ঠতা-বিমোক্ষের' (লোকোন্তর 
মার্গের ও ফলের ) প্রবেশ-দ্বার হয়। অনিতাযানুদর্শন ( অনিত্য-জঞ।ন ) 

বিপধ্যাসকে (সংজ্ঞা-চিন্ত-দৃষ্টি-জনিত-ভ্রান্তিকে ) বিদুরিত করিয়া 
“অনিমিত্ব-বিমোক্ষের” প্রবেশ-দ্বার হয়। ছঃখানুদশ'ন ( হখ-জ্ঞান ) 

তৃঞ্চ। নামক প্রণিধি বিদূরিত করিয়। *অপ্রণিহিত-বিমোক্ষের” প্রবেশ- 

দ্বার হয়। স্ৃতরাং “উত্থানগামী-বিদশন” যখন সংস্কারকে অনাত্ম- 
ভাবে বিচার করে, তখন মার্গের “শৃম্ততা-বিমোক্ষ'” ; যখন অনিত্য- 

ভাবে বিচার করে, তখন “অনিমিত-বিমোক্ষ” ; যখন দুঃখাকারে 

বিচার করে, তখন “অপ্রণিহিত-বিমোক্ষ” নাম প্রাপ্ত হয়। সেইজন্য 

বিদর্শন উতুপঞ্ডতির উপায় অনুসারে মার্গ ভ্রিবিধ নামে অভিহিত 

হয়। তদ্রপ ফলও, মার্গ-বীথির সঙ্গে, মাগনজ্ঞানোৎপন্তির উপায় 

অনুসারে ভ্রিবিধ নাম প্রাপ্ত হয়। 

ফল-সমাপন্ডি-বীথিতে উপরোক্ত বিধান অনুসারে বিদশ'ন 
8৪০ যথাবধ ভাবে স্ব স্ব ফলোৎপন্তি হইলে, বিদশ'ন 

উৎপত্তির উপায়ানুসা:র সেই ফলকে শুন্য তা-বিমোক্ষ” ইত্যাদি বল! হয়। 
তথাপি সকলের একই (নির্বাণ ) আলম্বন ও একই স্বভাবের 

জন্যাঃ , এই নামত্ত্রয়। সব্ববন্ত্র (মার্গ ও ফলে) ও সবলের (ন্দাগস্থ 
* ফজন্ছু গুদগলের ) প্রতি সমভাবে প্রযোজ্য । 

এ পষ)স্কু বিমে।ক্ষ-বিভ,গ | 

৯৯ পুঙ্গগল-ব্বিভ্ঞাগ 

পুর্ধ বরিত 'মাগে ও ফলে যিনি শ্রোভাপান্ত-মার্গ ভাবনা 

করিমাছেন এবং মিথ্যাদৃষ্টি ও. বিচিকিৎসা ধ্বংস করিয়। জপায়ে জন্ম-গ্রছণ 
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রোধ করিয়াছেন তাহাকে “সপ-কৃত-পরম-আ্োভাপক্প”* বলা হয়। 

যিনি সকুদাগামি-মার্গ ভাষনা করিয়া লোভ-হেব্দীহফে "বল্ল 
পরিমিত করিয়াছেন, সাহাকে “সকুদ্াগামী” বলা হল । কারণ 

তিনি একবার মাত্র এই কাম-লোকে জন্মগ্রহণ ক্লরেন। যিনি 

অনাগামি-মার্গ ভাবনা করিয়া কামরাগ ও ব্যাপাদ সম্পূর্ণরূপে 

ধ্বংস করিয়াছেন, তাহাকে “অনাগামী” বলা হয়, কারণ তিনি এক্ট 

লোকে আর আগমন করেন না। অর্ৎ-মার্গ ভাবন! করিয়। 

যিনি নিঃশেবিতরূপে ক্লেশ সমূহ ধ্বংস করিয়াছেন তিনি “অহহি”। 
ক্ষীণাসন এবং লোকে দানার্গণের মধ্যে অগ্রগণা ॥ 

এ পপ্ান্থ পুগল-শিভগ 

১২1 দমাপতি-বিভ্ঞাগ 

ফলস্থ আধ্য-পুদগগ চতুষ্টয়ের ফল-নমাপন্ছি-বীথি স্ব স্ব লব্ধ 

ফলানুসারে একই প্রকার। কিন্তু নিরোধ-সমাপ পূর্ণ 
প্রবেশাধিকার শুধু নাগামী ও অর্হতেরাই লাভ করিতে পারেন। 

এই নিরোধ-সমাপত্তি বীথিতে অনাগামী বা মর প্রথম ধ্যানাদি 
মহাগন্-সমাপন্তি লাভ করেন। এবং প্রত্যেক ধান হইতে উদ্খিত 
হয়া, সেই ধ্যানের সহিত জড়িত সংক্ষার-ধর্্মকে (্রি-লক্ষণানুসা'রে ) 

বিদর্শন করেন। এইরূপ পর্য্যায়ক্রমে ধ্যান-প্রণালী৷ অবলম্বন করিয়া 

“আকিঞ্চদায়তন” পধ্যন্ত ধ্যান করেন; তৎপর অধিষ্ঠানাদি পূর্ববকৃত্য 
সম্পাদন পূর্বক “নৈবসংজ্ঞানাসংজ্ঞায়তন” প্রাপ্ত হন। এই ধানে 
ছুই অর্পণা-জবন উৎপন্ন হইবার পর চিন্ত-প্রবাহ রুদ্ধ হয়। 
তদ্ধেতু তাহাকে “নিরোধ-সমাপন্ন” বলা হয়। 



২৭৯৮, অভিথধর্মার্থ-নং গ্রহ 

_. ধ্যান হইতে উদ্থিত হইবার সময় অনাঁগামী হইলে অনাগামি- 

ফল-চিত্ত একবার, অর্থহ হইলে অহ-ফল-চিত্ত একবার উৎপন্ধ হইয়া! 
ভবাজে পতিত হয়। তৎপর স্ব ন্ব ফল সম্বন্ধে প্রতাবেক্ষণ-জ্জান 

উৎপক্প হয়। * 

এ পর্ধান্ত সমাপত্তি বিভাগ 

বিদ্শন কর্শ-স্থান"নীতি সমাপ্ 

১৩। স্মারক-গাথা £-- এ শ্রেষ্ঠ ভাবনাদ্বয় ভাবিবে যতনে, 

ধ্যান-লন্ধ-রসান্বাদ চ্ছিলে শাসনে। 

এ পর্যন্ত 'অভিধর্্ার্থসংগ্রহে কম্ম-স্কান-সংগ্রহ বিভাগ 

নামক নবম পরিচ্ছেদ | 

৯৪ 
মারি 

সমাপ্ত 
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পূর্বেবান্ত আট পরিচ্ছেদে “নাম-বূপের* পার্থক্য, বিশ্লেষণ ও 
প্রত্যয়াদি প্রদ্শনের পর এই নবম পরিচ্ছেদে সেই নাম-রূপের 
প্রতি যে অনুশয়াদি সুন্্-তৃষ্ণ। বিদ্ভমান, তাহার ছেদনার্থ শমথ ও 
বিদশ'ন-ভাবন!। যথাক্রমে প্রদশিত হইতেছে। 

চিত্তের নীবরণাদি স্থূল অকুশল-বৃন্তির শাস্ত অবস্থার নাম 
“সমথ”। ইহ। চিন্তের একাগ্রতা-প্রস্থত ; এই অবস্থার উৎপাদন ও 

বদ্ধনের নাম “শমথ-ভাবন।” ব। সমাধি ভাবনা । নাম-রূপকে,- সমগ্র 

সংস্কার-ধর্মাকে__ বিবিধাকারে অর্থাৎ অনিত্য-হঃখ-অনাত্বাকারে দর্শনই 
বিদশন। উহা! “নাম-রূপ” সম্বন্ধে সমাহিত চিত্তের নৈর্বান্তিক 
ভাবে যুক্তি-সঙ্গত বিশ্লেষণ-মূলক জ্ঞান। এই জ্ঞানের উত্পাদন ও 

বন্ধনের নাম “বিদশ'ন-ভাবনা” । 

“বদ। দ্বয়েন্থ ধন্মেস্থ পারগু কোতি ব্রাহ্মণো, 

অথস্স সবেব সংযোগ! আথ্খং গচ্ছন্তি জানতো” । ধঃ পহ ৩৮৪ 

“যখন ত্রাহ্মণ চিত্ত-সংঘম বা শমথ এবং বিদর্শন-ভাবনা, এই, ছু 
বিষয়ে দক্ষতা-লাভ করেন, তখন এ জ্ঞানীর সমস্ত “সংযোজন” 

ছিন্ন হয়া যায়” । বুদ্ধের অনুমোদিত এইট ভাবনা, সমাধি, ধান 
কোন প্রকার গুপ্তপ্বিষ্ঠ। € 09০91-75598169 ) নছে $ এবং কচ্ছ,- 

সাধনও নহছে। ইহা" মধ্যপথ ; আর্য আই্টার্গিক মাগের অষ্টম 
অঙ্গ । “সংযুক্ত-নিকায়ে” বুদ্ধ বলিতেছেন, “ভিক্ষুগপ, সমাধি 
অভ্যাস কর। সমাহিতের যথার্থ স্বভাব ঠিক্ ঠিক্ বুঝিতে পারেন। 

কি বুঝিতে পারেন? ব্ধপের উৎপত্তি সম্যক্কপে বুঝিতে পারেন, 
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বিনাশ সমাকৃরাপে বুঝিতে পারেন। সেই প্রকার বেদনা লংজ্ঞা, 
সংস্কার ও "বিজ্ঞান, প্রত্যেকের উৎপন্তথি সম্যকৃরূপে বুঝিতে পারেন, 

প্রত্যেকটির বিনাশও সম্ক্ প্রকারে বুঝিতে পারেন” । “মধ্যম- 

নিকায়ের'১৪৯ নতম স্থাত্রে বলিতেছেন” পঞ্চোপাদান স্ন্ধ ( হঃখ-সত্য ) 

অভিজ্ঞা দ্বারা পরিজ্ঞাত হইতে হইবে ! অবিদ্ভা এবং তৃঙ। 

( সমুদয়-সত্য ) অভিজ্ঞা-দ্বারা পরিত্যাগ করিতে হইবে। শমথ ও 
বিদর্শন ( মাগঁ-সত্য ) অভিজ্ঞ।-দ্বারা গঠন করিতে হইবে এবং *নির্নাণ 

(নিরোধ-সত্য ) ভাভিজ্ঞ।-দ্বার। প্রত্যক্ষ করিতে হইবেগ। 

শামথ ৪-- শমথ-ভাবনার জন্য চল্লিশটি কন্ম-স্থানের উল্লেখ 

আছে। তন্রধো নির্দাচিত আলম্বনকে ৩৫--৩৬ পৃঙ্গায় উল্লেখিত 

নিয়মে ভাবনা করিতে হয়। আচার্য বৃদ্ধ-ঘোষের “বিশ্রদ্ধিমাগে” 

"ঞেট কন্ম-স্থানের প্রত্যেকটি সম্বন্ধে বিস্তহ মালোচন। ভাছে। 

পৃথিন্বী-কত্ব্ব-ভ্ঞাব্বনান্ম আলম্বন কহিত ভূমি-খণ্ড ব। 
তছ্দেশ্ে প্রস্তুত গোলাকার মৃত্ভিকা-খণগ্ড। উহাকে কিছু দূর 

হইতে নিরীক্ষণ করিতে করিতে, “পৃথিবী” দপুথিবী” জপিয়! 

ভাননা করিতে হয়। আপ-কত্্স পুক্ষরিণী, হুদ, সমুদ্রের বা 

পাত্র-স্থির্ জল। এ জলে দৃষ্টি ও চিত্ব আবদ্ধ করিয়া “আপ” 

বা “জল” জপিতে জপিতে ভাবনা করিতে হয়। সেইরূপ 

০ুজ-কত্ল্গ দীপ-শিখা, বনাগ্ি বা অন্য কোন অগ্মিষ্রিখা। 

, বাযু-কিত বায়ুসঞ্চালিত বৃক্ষ-শাখ। বা তদ্রপ অন্ত কোন বস্ত। 

নীল, লীত, লাল ও শ্বেত বর্ণের পুষ্প, বস্ত্রখগ্ডাদি চারি ব্বর্প-ক্কত্ব্স 
বাতায়ন বা প্রাচীরের ছিদ্র-পথে সাগত আলোকগআঢিলাক-কণ্ 

এবং এ সসীম আকাশ বা ছিদ্র আকাশ-কক্প্্র? 

দশশ-অশুষ্ত (অশুডি ) ভাবনার উদ্দেশ্য দেছ-শোভ। ও 

কাম-ছন্দের প্রতি বিরতি-উৎপাদন করিয়া চিত্তের একাগ্রতা, সম্পাদন 

€ শাস্তভাব ম্মানয়ন। এই ভাবনার গালশ্বন প্রকৃত বা কাল্পনিক 
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( পূর্নব-দুষ্ট ) পচা শব, 'পশু-পক্ষী দ্বারা খাদিত, - ছিত্রীফৃত শব,. 
কীট-পুর্ণ শব, ইতজ্ততঃ বিক্ষিপ্ত অজ-প্রত্ঙ্গ, অস্থিপুজশ' "স্ফীত 
শবদেহ হইতে অস্থি-শেষ হওয়া পধ্যন্ত দশবিধ অবস্থাপন্নের কোন 

এক অবস্থাপন্নকে আলম্বন করিয়! ভাবন। করিতে হয্ু। দশবিধ 

হইলেও উহাদের একটি মাত্র লক্ষণ “অশুচিতা” । 

অুস্মতি অর্থ পুনঃ পুনঃ স্মরণ কর1। প্রথম আট অন্ুশ্মতি- 
ভাবনার আলম্বন গুণাবলী । এই গুণাবলীর 'তাৎপধ্য হ্ৃদয়জম 

করিয়! একাগ্রচিত্তে অনুস্মরণ করিতে থাকিলে শ্রস্কার উৎপত্তি 
হয়। শ্রদ্ধা! হইতে চিন্ত-শাস্তি;) শাস্ত-চিত্তই সমাধি লাভ করে। 

বুদ্ধানুস্ম তিক আলম্বন বুদ্ধের নয় প্রকার গুণ ; যথ! ₹-_- 

(১) অহত ; (২) সম্যক্ সম্থুদ্ধ ; (৩) বিস্তা-চরণ-সম্পন্ন ; (৪) স্ুগত ; 

(৫) লোকবিদ্; (৬) অন্ুুন্তর, দমন-যোগ্য প্রুষের সারথি; 

(৭) দেব-মন্ুম্তের শান্ত! ; (৮) বুদ্ধ; (৯) ভগবান । বুদ্ধান্ুস্থতি 

জীবনের আদর্শে শ্রদ্ধা জন্মায়। 

এর্মানুস্সতিক্ম আলম্বন ধর্মের ছয় প্রকার গুপ। বথা £-- 

ভগবানের ধর্শা (১) স্ুুবাধ্যাত ; (২) সান্দ্ছিক ; (৩) কাল-নিরপেক্ষ ; 

(৪) আহ্বান-কারী ; (২) পরিচালনকারী ; (৬) জ্ঞানিগণের্বটসিজে 
নিজে জ্ঞাতব্য ।  ধশ্মান্র্মতি জীবন-রহুস্ উতদ্তেদ করিয়া জীবনে 

মরণেআত্ম-নির্ভর শীল করে ও নির্বাণে পরিচালন করে। 

সঙ্্ান্ুস্মতিক্ব আলম্বন লোকোজ্জর-সজ্বের নয় শ্রকার 

গুণ ++ ভগবানের শ্রাবক-সঙ্ব (১) নুগ্রতিপক্ন ; (২) খজু, 

প্রতিপন্ন ; €৩) স্াক্জ-প্রতিপঞ্জ ; (৪) সমীচি-প্রতিপল্প ) ৫) আহ্বান- 

যোগ্য ; (৬) সৎকার-যোগা ; 0৭) দানাহ্; (৮) অঞজলি-বদ্ধ প্রাণাম- 

যোগ্য (৯) লোকে মম্স্তর পুণ্য-ক্ষেতর। সঙ্ঘানুশ্থৃতি ব্রহ্ম-চ্ধ্য 

ইসাহিত করে। . | | 
| চিনি 
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ন্বীলান্ুস্মঘতিব্ম আলম্বন নিজ নিজ শীল-গুণ। যথা, 
“আমার” শীলন্দমূহ অধণ্ড ; অচ্ছিত্র ; অশবল ( দাগহীন ) ; অকল্মাহ 
(নির্দোষ); ভূজিন্ত (তৃষ্জাধীন নহে ); বিজ্ঞ-প্রশংসিত ; মিথ্যা- 
দৃষ্টি-মুক্ত ;* সমাধি-প্রবর্তক”। শীলাম্ুস্থতি শীল-পালনকে সহজ-সাধা ও 
আনন্দময় করে। 

ত্যাগান্থুস্মতিন্ম আলম্বন নিজ নিজ দান কার্ধোর গুণাবলী £-- 

“ইহা! বাস্তবিক আমার পক্ষে মহালাভ যে, মাংসধ্য-মল দ্বারা 
অভিভূত এই মন্ুষ্যগণের মধ্যে, আমি মাহুসধ্য-হীন চিত্তে বাস 
করিতেছি । উদার, বিশুদ্ধ-হস্ত, দান-কার্য্ে আনন্দ চিত্ত, যাচকের 
অধিগম্া, দান-কার্যো অন্তককে অংশী করিতে আনন্দিত”। 

ত্যাগান্ুম্ৃতি দ্বার নিবৃত্বি-জনিত “*আনন্দ” লাভ হয়। 

০দব্বতান্ুস্সূতিন্ম আলম্বনও নিজের শ্রদ্ধা, শীল, 'প্রহ্জাদি। 
কাম, রূপ ও অরূপ-লোকের দেবতাগণকে সাক্ষি-পদে স্থাপন 

পূর্বক নিজের শ্রচ্গাদি গুণ পুনঃ পুনঃ ম্মরণ করিতে হয়। 
“দেবতার1৪ আমার ন্যায় মন্ুয্য ছিলেন । অদ্ধাদি গুণে দেব-জন্ম 

লাভ করিয়াছেন। আমার নিকটও তদ্রুপ শ্রদ্ধা, শীল, প্রজ্ঞা, 

শান্সজ্ছর্গিক্ুন্যাগ বিদ্কমান আছে” । অন্যান্য অনুস্থতি ভাবনার 

স্টায্ দেবতানুম্মতি ভাবনার সময়ও চিত্ত রাগ-দ্বেষমোহ দ্বারা 

আক্রান্ত হয় না। বিনীবরণ হইয়া! চিত্ত “উপচার-সমাধি” প্রাপ্ত হয় । 

এবং ধন্চজীবন যাপনে সাহস ও উৎসাহ জন্মে। 

উপপপশমান্থুস্স.তিন্ম আলম্বন নির্নবাণের শান্তি । মনে করিতে 

হইবে “আমিই শাস্তি, শান্তিতে পরিবেষ্টিত, উপ্রে শান্তি, পাশে 
শান্তি, সম্মুখে শান্তি, অভ্ন্তরে শাস্তি, আমি শাস্তিততি নিমগ্রপ। 
নিজকে, নৈর্যক্তিক ভাবে (দর্পণস্থ ছবির মতে! বা চন্। সুর্যের 

মতো! ) পথ চলিতে, ' উপবেশনে, দশায়মানে, জনতার মধ্যে শাস্তির 
মুত্তিরূপে মনশ্চক্ষে দেখিতে হয়। বিরাগ-জনিত, তৃষ্জাক্ষয় জনিত 
শান্তিকেই ন্দালক্খদ করিতে হয়। | 
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সন্বপান্ুস্মতি-স্াবনাকাক্সীতেকে “মরণ হইবে", “ভীবিতে- 
ক্রিয়ের উপচ্ছেদ হইবে”, "মথবা “মরণ” “মরণ” জর্গনা" “করিয়া 
জ্ঞান-বুদ্ধি সহকারে ভাবনা! করিতে হয়; নতুবা! শোক-ছখে উৎপন্ন 

হইতে পারে। মরপান্থুম্মৃতি সর্ব-পাপ-কর্ম্দে বিরতি, ও পুণ্য-কর্দে 
উৎসাহ উৎপন্ন করে এবং ধীর-চিত্তে মরণ-বরণের ক্ষমতা জন্মায় । 

কারগতা-স্ম্বভিব্ম আলম্বন কেশ, লোম, নখ, দত্ত, স্বক। 
মাংস, সায়. অস্থি, অন্ফি-মজ্জা, মৃত্রাশয়। হ্ধংপিণ্ড, যকৃত ক্লোস, 
শ্লীহা, ফুস্ফুস্। বৃহদন্ত্রী, ক্ষুদ্রান্ত্রী, পাকাশয়, করীব, মগজ । পিভ, 

শ্লেম্া, পৃষ রক্ত, স্বেদ, মেদ। অশ্রু, চধিব, লালা, সিঙ্বাণক, 

গ্রস্থি-তৈল, মৃত্র। দশ-অশুভ ভাবনায় স্বৃতদেহের “অসশুচিত।” সম্বন্ধে 

সংস্কার-গঠন। কায়গতা-স্মতি-ভাবনায় জীবিত দেহের অশুচিতা 

সম্বন্ধে সংস্কার-গঠন দৈহিক অশুচিতা-জ্ঞান ধর্-জীবন যাপনের ও 

গঠনের অমূল্য সহায়। 
*“আনাপালন” 255 আন+জঅপান ; অর্থাৎ নিশ্বাস ও প্রশ্বাস। 

শ্বাস-প্রশ্বাসকে অবলম্বন করিয়া চি-স্থির করার নাম “আনাপান- 

স্মতি-ভাবনা” । ইহা হুঠ-যোগ ব। প্রাণার়াম নহে। মধ্যম-নিকায়ের 

১১৮ তম ন্মুত্র দ্রষ্টব্য। এই ভাবনায় দণ্ম তি-প্রস্থান” হী সপত- 

বোধ্যঙ্গ” ভাবন৷ পুর্ণ ত! লাভ করে। 

» চর্ববা, চৃষ্যৎ লেঙ্া, পেয় সর্নববিধ আহাধ্য সর্ব অবস্থায়” 
পরিভোগ কালে, অন্ধজীর্ণাবন্থায়, জীর্ণাবস্থায়, পরিণতাবস্থায়,* দেকের 

উপকরণে পরিণত হইলেও দ্বণনীয়। এইরূপ সংস্কার সংগঠন 

“আহারে প্রতিকূল্চসংজ্ঞ” ব। এক সংজ্ঞা-ভাবন।। উহা! দ্বার! 
রস-তৃকা। হইতে চিন্ত মুক্ত থাকে এবং ব্বপ-ক্ষদ্ধের স্বরূপ অবগত 
হওয়। যায়। 

“এক ব্যন্মস্থানন”* “চারি ধাতু ব্যবস্থান”, “ধাতু-সনসিকার', 
“ধাতু কর্দ-স্বান” ইত্যাদি বিভিন্ন নামে অভিহিত হইলেও ইহানা 
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কাধ্যতঃ একই কর্ম-স্থান। এই কায়! সচল বা নিশ্চল 

যেই অবস্থায় বাকুক না কেন ইহাকে “ধাতু” (নিজন্ব-স্বভাব ) 
অনুসারে প্রতাবেক্ষণ করিতে হয় যে, কেশাদি কুড়িটি কঠিন 

জিনিষ; পিত্ব প্রভৃতি বারটি তরল জিনিষ; নিশ্বাস-প্রশ্বাস, 

কোষ্ঠাশ্রিত বায়ু প্রভৃতি বায়বীয় পদার্থ; এবং উত্তাপ ; __ এই 
চতুবিবধ “ধাতু” ভিন্ন অন্য কিছু দেহে নাউ । মনশ্চক্ষে দেহকে 

এইরূপ চারি ধাভুতে বিভাগ করিয়া প্রত্যবেক্ষণই “ধাতুর আকারে 
কায়ার বিচার” । গো-ঘাতক যেমন হত-গোকে খণ্ড খণ্ড করিয়। 

( বিক্রয়ারথ ) সপে স্ুূপে রাখিলে, উহাকে কেহ গরু মনে করে না, 

মাংসই মনে করেঃ তেমনি নিজ দেহকে কল্পনার চক্ষে ধাতু 

অন্রসারে বিভাগ করিয়া নিরীক্ষণ করিতে পারিলে “আমি” ধারণা 

বিলোপ পায়। বূপ-স্কন্ধের অনাত্ম-জ্ঞান ক্রমে নাম স্বন্ধের অনাত্ম- 

জ্ঞানে পরিচালিত করে। 

চান্পি অপ্রচেমস্ব-জাাব্নান্স সখ জীবের হিভ-স্ুুখ 
কামনা মৈত্রী” | ইহার আলম্বন সন্ব। পব-ছুতখ অপনোদনেচ্ছ। 
“কর; ইহার আালম্বন পরের ছৃহখ ; অসহায় অবস্থা । পরের 

সুখ-সম্প্দী এতমোদন “মুদিতা” । পরের সুখ-সম্পদ্ট মুদিন্ঠার 
আলম্বন। চিত্তের অলীন ও অন্বদ্ধত অবস্থা “উপেক্ষা” । লীন ও 

উদ্ধত অবস্কাব মধাবন্তী অবস্থাই তত্রমধ্যন্থতা বা উপেক্ষা । 

ঈদ্ুশী “অবস্থার স্ুগঠনই উপেক্ষা-ভাননা । ইহা লাভালা ভ্, (নন্দা- 

“প্রশংসা, সরখ-দুঃখাদি লোক-ধর্ে চিত্তের অকম্পিত ভাব। চারি 
অপ্রমেয়-ভ।বনার অন্ত নাম এব্রচ্গ-বিহার” বা শ্রেষ্ঠ জীবন-যাপন । 

আচাধ্য বুদ্ব-ঘোষের উপনানুসারে জননীর পক্ষে শিশু পুত্রের 

যৌবন-কামন। “মৈত্রী” । কুগ্র-সন্তানের আরোগ্য-কামনা “করুণা” ।, 
যুবক পুত্রের যৌবনাবস্থার চিরস্থিতি-কামনা “মুদিতা”। আত্ম-নির্ভর' 

ক্ষম উপবুক্ক পুত্রের জন্ত নিরুদ্ধিগ্রত। “উপেক্ষা” । কর্প্াস্বকীয়তা- 
স্ানই চিনের “উপেক্ষা” উংপাদক। 
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ন্বিদর্শন-কম্্-স্াল্ন 

৯1? শীল-ব্বিশুদ্ধি 8 সন্ধশ্মের লক্ষ্য “নির্বাণ”, *লভ 
করিতে হঈলে, সর্বাদৌ কায় ও বাক্-সংবঘমের অর্থাৎ শীল-পালনের 
মধ্য-দিয়া জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করিতে হয়। কারণ শীলই *পবিত্র- 

জীবনের ভিত্তি। এই উন্নতি-মুখী জীবন ন্যুনকল্পে পঞ্চশীলে 
আরস্ত। পরে ক্রমে অষ্টশশীল, দশ-শীলাদি পালন করিতে হয়। 

শীল-পালন যখন হস্তাদি সঞ্চালনের ন্যায় অভাস্ত ও সহজ-সাধ্য 

হইয়। পড়ে, তখন চিস্ত ক্রমে পবিত্র, সরল ও শক্তিশালী হইতে 

থাকে এবং দরিদ্র-জীবন-যাপনে লজ্জা ব। সঙ্কোচ-বোধ হয় না; 

ববং বিলাস-জীবনে একটা বিতৃষ্তা জম্মে। পাছে অলসতা, গ্লানি 

ত্যাদি উপস্থিত হয়, তজ্জন্য তিনি ভোজনেও মিভাচারী হন। 

এইরূপ অনাড়ম্বর ও পবিভ্র-জীবন যাপন করিতে করিতে, তাহার 

ফল-ম্বরূপ, তাহ।র চিত্তে এই ভাব জাগ্রত হয় ₹-_ “গৃহীর জীবন 

বিন্ব-বহুল, রজঃ-পথ | প্রত্রজিত-জীবন উন্মুস্ত আকাশের ন্যায় ; 
শান্তি-টচ্ভাসিত” । তিনি বাহক ভ!বে প্রত্রজিত হউন, বা ন! 

হউন, তাহার চিন্ত্র প্রত্রজিত হয়। এবং সঙ্গে সঙ্গে চারিটি 

গুধান ও উচ্চতর শীলও পালন করিতে থাকেন । বি কের 

ভন্তর্গত “প্রাতিমোক্ষ”” গুন্ধে ঢুশ্চরিতাদি-সংবরণ ও শিষ্টাচারাদি 

পালন সন্বন্দে যে সব বিধান লিপিবদ্ধ আছে, তদনুযাফী স্বভাব 

গঠন করেন। ইহা *প্রাভিনমাক্ষ-সংন্বব-্সীলগ ? এ 

চক্ষাদি ইন্ড্রিয়-পথে বরূপাদির সংযোগে যে সব তৃষ্কা উতুপক্ন 
হইয়া.থাকে, সে সব তৃফ্কাব উদ্ভবের অবকাশ প্রদান করেন না। 

প্রমাদ-বশে উদ্রিক্তপ্হঈলেও তাহ! তত্ক্ষণাৎ দমন করেন এবং বলেন £--- 

“এ চিত্ত ভ্রমিত পুর্বেব ঘুরিয়া, ঘুরিয়া, 
ইচ্া ও কামনা! মতো সুখ অন্বেষিয়। | 

অস্কুশে মানহুত দমে প্রমত্ত বারণ, 

জ্ঞানাঙ্কুশে চিত্তে আজ দমিব তেমন”। ধঃ পঃ ৩২৬ 
উহ] “ইব্ত্রিয়-সংস্বল-নীল” 1 
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তিনি জীবিকা-আহরণও এমন ভাবে করিতে থাকেন যেন 

তাহাও 'জীবন্দর অগ্রগতির সহায় হয় এবং কোনরূপ কপটভা- 

ছলনার অন্তরালে ইহা সম্পাদিত নী হয়। পক্ষান্তরে এই 

আহরণ ঘেন .অল্লেচ্ছ। ও সন্তষ্টির, মৈত্রী ও করুণার অনুকূল হয়। 
ইহা! “আজীব-পন্রিশুদ্ধ শীল” । 

এমনকি সেই পরিশুদ্ধ আজীব-লব্ধ অপরিহাধ্য দ্রব্যাদি 

বাবহার, এই প্রগতিশীল জীবনের সহিত সামপ্তস্ত রাখিয়া.করিতে 

থাকেন। ইহা *প্রত্যক়-সল্িশ্রিত-শীল*% 7 ভিক্ষুর পক্ষে 
পরিধেয় চীবর, আহাধা, আবাস-গ্থান ও ওধধ, এই চতুবিবধ 

বস্তু ভৌতিক দেহকে কাধ্যক্ষম রাখিবার অপরিহাধ্য গুত্যয় বা 

কারণ বলিয়া ইহার্দিগকে “প্রত্যয়” বল৷ হইয়াছে। 

উপরোক্ত শীল চতুষ্টয় “শীল-বিশুদ্ধি”। এই শীল-বিশুদ্ধির 

আবশ্তকত| ঘোষণা করিতে যাইয়া ভগবান বুদ্ধ বলিয়াছেন £-- 

“প্রাঙ্গ ভিক্ষু আদি-কর্মা ইন্দ্িয়-দমন, 
সন্তোষ ও প্রাতিমোক্ষশীল আচরণ, 

শুদ্ধ-জীবি, অনলস, কল্যাণ-আকাজ্ষী 

“শৃষত্রের সংসর্গ তরে হবে অভিলাধী”। ধঃ পঃ __ ৩৭৫ 

২। চিউ-বিশুদ্ধি £_ এইরূপে শীলে ন্প্রতিষ্ঠিত হইয়া 

নির্ঘনাণ-যাত্রী উচ্চতর অনুশীলনে, সমাধি-ভাবনায় আত্ম-নিয়োগ 

করেনা শীল সমাধির অপরিহাধ্য প্রাথমিক অবস্থা । উপরে 

উল্লেখিত চল্লিশটি কণ্ম-স্থান হইতে, রোগানুষায়ী ভেষজের ব্যবস্থার 

যায়, চরিতানুযায়ী ইহা! নির্বাচন করিতে হয়।। এই নির্বাচিত 

কর্ম স্থানকে “পরিকর্্-নিমিস্ত” বলা হয়। এইরূপ “উদ্গ্রহ-নিমিত” 

ও পপ্রতিভাগ-নিমিন” সম্বন্ধে আলোচনা অনুবাদে বিশদ। বিশেষতঃ 

রূপ-চিহ্বোধপত্ধির বর্ণনায়ও এ সম্বন্ধে আলোচিত হইয়াছে। 
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প্রতিভাগ-নিমিত্ত অবলম্বনে চিত্ত খন সমাধিস্থ হয়, তখন চিত্তের 
“উপচার.সমাধি” । এবং তদ্ধারা যখন “নীবরণ” সং্য়িক' ভাবে 

নিবৃত্ত থাকে, তখন চিত্তে “প্রীতির” সঞ্চার হয়; এবং এই 
'শ্লীতি-রসে অন্যান্ত ধ্যানাঞ্চও শক্তিশালী হইয়া উৎপ্র হয়, ইহ। 
“অর্পণা-সমাধি” বা পুর্ণ সমাধি। এই উপচারও অর্পণ সমাধির 

প্রভাবে চিত্কের নীবরণ-হীটন গ্রীতিময়ু অবস্থার নাম “চিহু-বিশুদ্ধি”। 

চঞ্চল চিন্তকে একবার সমাহিত করিতে সক্ষম হইলে যাত্রী স্বীয় 

শীল-ভিত্তি রক্ষা! পূর্বক শুধু পৌনঃ-পুনিক অভ্যাসে উচ্চতর ধ্যান-সমূহ 
লাভ করিতে পারেন; এমন কি বূপাবচর পঞ্চম-ধাযানজ পঞ্চবিধ 

অভিন্হা,”- লোকীয়-খছ্ি আয়ন্ত করিতে পারেন । কিন্তু অর্পণা-সমাধি 

বা লোকীয়-খদ্ধি অহতত্ব-প্রাপ্তির পক্ষে অপরিহাধ্য নহে । অর্পণা- 

সমাধি লাভার্থ চেষ্টা ব্যতীত, সোজ। বিদর্শন-ভাবনা করিতে করিতে 
উপচারের একাগ্রতা দ্বার আসব-ক্ষয় কর! যায়। জীদৃশ ক্ষীণাসবকে 
“শুক্-বিদর্শক” বলা হয়। কারণ তিনি বিদর্শন-জ্ঞানে তৃষ্ণা শুষ্ক 

করিয়া! থাকেন। শমথ-ধান লাভ করিলেও অন্ুশয়ের নিরবশেষ 

ধ্ব';সর জন্য) বিদর্শন-চ্হান আবশ্বক। শমথ-ধ্যান লোকীয় এবং 

চিত্তের একাগ্রতা প্রন্থুত। ইহা চিন্তকে সাময়িক ভাকটন্িনীবরণ 

করিয়া শান্ত রাখে; কিন্তু “মনুশয়” ধ্বংস করিতে পারে না। 

শমথ-শাসিত চিত্তের অনুশয়-ধ্বংস-কর্তা একমাত্র বিদর্শন-জ্ঞান,_- 

অনিত্য-হঃখ-অনাত্ম-জ্ঞান। শীল আমাদের বাক্য ও _ক্লাধ্যকে 

ন্ুপথে পরিচালিত করে 7 *ব্যতিক্রম-অবস্থা” নিবারণ করে । সমাধি- 

ভাবনা লোকীয় সুখ-শান্তি দান করে; ক্লেশ সমূহ সংযত রাখিয়। 
চিত্তকে শক্তিশালী করে, তথা প্রজ্ঞ।-লাভের উপযোগী করে। 

ইহাই শমথ-ভাবনার বৈশিষ্ট্য । কিস্তু ইহ] সন্ধর্র্নের বৈশিষ্ট্য নহে । 

আড়ার কালাম ও রাম-পুত্র রুত্রক শমথের অধিকারী ছিলেন। 

সন্র্্দের বিশিষ্টতার শচনা “দুষ্টি-বিশুদ্ধিতে” । সুতরাং নির্ববাণ-যাত্রী 

বথাভূত 'প্রজ্ঞা-লাভার্থ বিশুদ্ধ-চিত্ডে “ুষ্টি-বিশুদ্ধির” জন্য মনোযোগী হন 
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৩ -ন্বিশুদ্ধি ৪8 “দৃষ্টি” কি? পক্্কন্ধে “আমি” বা 
“আত্মা ধারণাই" মিথ্যাদৃষ্টি বা আত্ম-বাদ। তিনি সমাহিত চিত্তে “নাম- 
রূপকে” পরীক্ষ। করেন; পুর্ণন পুর্ব পরিচ্ছেদে বনিত রীতি অনুযায়ী 
পুহ্থানুপুঙ্ঘরিপে বিশ্লেষণ মুলক পরীক্ষার পর তিনি নাম-স্বন্ধকে 
বেদনা, সংজ্ঞা) পঞ্চাশ প্রকার সংস্কাব ও ৮১প্রকার লোকীয় 

বিজ্ঞান-ক্ষন্ধে এবং বূপ-্বন্ধকে ২৮ প্রকার কপ বিভাগ করিয়া 
তাহাদের লক্ষণ, রস, উৎপস্তির কারণ ও পরিণাম-ফল অনুসারে 

বিচার করেন। বিচার করিয়! সিদ্ধান্ত করেন £য, নাম রূপ 

নহে, রূপও নাম নহে; উভয় জম্পূর্ণ ভিন্ন। সূর্য্য*রশ্মি ও জল- 
কণিকার বিশেষাকার সংমিশ্রণে যেমন ইন্দ্-ধন্থু উৎপন্ন হয়, তেমনি 

“নাম” ও “রূপের সংমিশ্রণে “আমির উৎপন্তি। খঞ্জ ও 

অন্ধেব পারস্পরিক সাহায্যে পথ-চলার হ্যায়, এই “নাম” ও “রূপ” 

পরস্পরের সাহায্যে “আমি” স্যজন করিয়া চলিয়াছে। কোনটি 

একত্রযোগে বা প্ুথকৃ্ ভাবে “আমি”, “মাআ”* “সব”, এপুদগল”, 
“দেব” ব| “ব্রহ্মা” নহে। উভয়ের পরস্পর সম্মেলনের কারণ 

তাহাদের মধ্যেই রহিয়াছে । ইহা সংস্কার বা “কর্ম” । নাম ও 

রূপের *&৮7 তৃতীয় পক্ষ নাই। নাম-রূপই সংস্কার, সংস্কারঈ 

নাম-রূপ। এই প্রকার বিচার করিয়া “নাম-রূপকে” অনাত্ম-ভাবে 

উপলব্ধি করাঈ ““পুষ্টি-বিশুদ্ধি” | 

৪৮ কওকষা-উত্তন্পণ-ন্বিশুদ্ধি £_ “নাম-রূপ” সম্বন্ধে ঈদুশ 
বিশুদ্ধ-ভ্ঞান লাভ করিবার পর তিনি “নাম-রূপের” প্রতায় বা 

কারণ নির্ণয়ে মনোযোগী হন (৮ম পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য )। তিনি 

বুঝিতে চেষ্টা করেন যে, লোকীয় সব কিছু, তিনি নিজেও 

কারণ-সম্ভুত। এই বর্তমান “নাম-রূপ” অতীত হ্েতুর ফল। 

অতীর্তির “অবিষ্তা-তৃষ্ণা-উপাদান” জননীর ন্যায়, “কার্ম” জনকের 
গ্যায় এবং “আহার” ধাত্রীব ন্যায় একত্রমোগে কাজ করাতে 
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বর্তমান “নাম-রূপের” উৎপত্বি। এবং বর্তমানের এই পঞ্চ হেতু 
দ্বারা ভাবী “নাম-রূপ” উৎপন্ন হইবে। “প্রতীত্য-সমুগ্পাদন্নীঘি ও 
“প্রন্থান-নীত্ি”' সম্বন্ধে জ্ঞানাজজন করিয়া তিনি নাম-রূপের ভূত- 
ভবিব্যৎ-বর্তমান সম্বন্ধে যাবতীয় (১৬ প্রকার) সংশয় 'অপনোদন 

করেন। এইরূপ প্রত্যয়-জ্ানে ব্ৈকালিক সংশয় হইতে উত্তীর্ণের 

নাম “কজক্ষা-উত্তরণ-বিশুদ্ধি”। 

৫7 মার্গমার্গ-ভগ্কান-দর্শন-ব্বিশুদ্ধি £_'নাম-রূপ' সম্বন্ধে 
ব্রৈকালিক সংশয়-বিমুক্তি জনিত বিশুদ্ধ-জ্ঞান লাভ করিবার পর, 
তিনি নিয়োক্ত পধ্যায়ান্তলারে দশ প্রকার বিদর্শন-জ্ঞান ভাবনা 

করিতে থাকেন £-- ভিনি নাম-রূপের লক্ষণত্য় - অনিত্যতা-ছুখময়ত। 

অনায্সন্ত। -- লোবীয় জ্ঞানে পুনঃ পুনঃ ভাবনা করেন এবং 

বুঝিতে পাবেন যে, নাম-রূপ ক্ষয-স্বভাব ও বিপরিণাম-ধন্মী ; সুতরাং 

“ভানিত্যা” | অনিতা-নন্্ী বালয়া। “হারাই হারাই, সদ! ভয় পাই", 

তাই ইহা! ভয়াবহ এনং ভয়ঙ্কর; এজন) “হখ” | “নাম-ূপ৮ 

প্রন্তায়-সমুৎ্পন্ন, স্বাবলম্বন-হীন, আহার-সাপেক্ষ ; সুতরাং স্মসার, 

স্তরাং “অনাত্ম” । এই নিয়মে “নাম-ূপের” এই তিন প্রধান লক্ষণ 

ভাবন। করিতে করিতে যে জ্ঞান জন্মে তাহা (১) “সংমশঙ্তাঞ্জন ৭'। 

* আমি কি অতীতে ছিলাম? ন1 ছিলাম না? কি ছিলাম? 
কিরপ ছিলাম? কিরূপ অবস্থা হইন্ডে কিরূপ অবস্থায় পরিবন্তিত হইয়।ছিলাম ? 

আমি ভবিধাতে থাকিব? না থাকিব নাঃ কি হইব? কিরূপ হইব?' 

কিরূপ অবস্থা হইতে কিরূপ অবস্থায় পরিবন্তিত হইব» আমি কি বর্তমানে 
আছি? নাই? ঝিহইয়। আছি? কিরূপ আছি ? কোথ! হইতে আসিয়াছি 

কোথায় যাইব ৯ 
ধ* মৃশ্ ধাতু নিম্পন্ন এই "সংমর্শন” শবের অর্থ “বুক্তি-পৃর্ণ মন্ত্র 

বা চিন্তা"। নুতরাৎ “সংমর্শন-জ্ঞান” _ হুক্তি-পর্ণ চিন্তা-জাত জ্ঞান । 
৩৭ 
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এই ভ্রিলক্ষণে জ্ঞান পুষ্ট হইলে, তিনি দেখিতে পান যে, 
“নার্ম-রূপ” গ্রকটি উৎপত্তিশীল ও বিলয়শীল প্রবাহ । হেতুর 
উৎপ্ুত্তিতি ইহার উৎপত্তি, হেতুর নিরোধে ইহার নিরোধ । 
ইহা! (২) “উদ্ঘয়--বায়-জ্ঞান”। সংমর্শন-জ্ঞানের সহিত “উদয়-ব্যয়" 

ভাবনা * করিতে করিতে, অবশেষে, এমন এক দিন উপস্থিত 

হয়, যখন তিনি সবিম্ময় নেত্রে দেখিতে পান যে, স্বীয় দেহ 

হইতে এক “জ্যোতিঃ” বিচ্ছরিত হইতেছে; এক অভ্ুত-পূর্নব 
“গ্লীতি”, এক অনাসম্বাদিত-পুর্ব *লুখ” ও দেহ-মনের “প্রশান্ত- 

ভাবঅন্তুভৃত হইতেছে। তাহার “শ্রদ্ধা” গভীবতর ও “কশ্ম-শক্তি” 

প্রবলতর হইয়াছে । তাহার “স্মৃতি” নিশ্মলতর ও “অন্তদ্ব টি" 
অসাধারণ তীব্র; এখং বিদর্শন-সহজাতা। “উপেক্ষা” উৎপন্ন হইয়াছে । 

তিনি এই অভ্ুভ-পূর্ণন অবস্থাকে? বিশেষত দৈহিক জোতিঃকে 

অরতের অবস্থা বলিয়। ভুল করবেন এবং এই বস্তার আকাজক্ষী 
হন। পরে (হয়ত; গুরুর উপদেশে ) বুঝিতে পাবেন যেঃ এই 

আকাতক্ষা, এই নিকান্ছি ( স্ুঙক্ষ্র-তৃষ্ণ। ) মহান্ৰানের প্রতিবন্ধক, 

বিদর্শনের উপক্লেশ। এইরূপে তিনি “মার্গ” & “আমার্গ” নির্ধাবণের 

শক্তিঝ-- ভ্রশীলন করেন। ইহাই “মার্গামার্গ-জ্ঞান-দর্শন বি শুদ্ধি” । 

৬1? প্রতিপদ-ত্ঞান-দর্শন-ন্বিঙদ্ধি 8- প্রকৃত মার্গ- 

নিষ্জারণের পর, তিনি উক্ত দশ উপরেুশ-বিমুক্ত চিন্ডে পুনঃ সে 

প্রকৃত ' মার্গ-জ্ানান্নযায়ী নাম-বপেব (১) “উদয়-বায়” ভাবনা 
করিতে থাকেন । তাহাতে এই জঙ্ঞন তীক্ষতর হয় এবং “উদয়” 

অকপক্ষ। “বায়” বা “ভঙ্গ” ভীহার নিকট স্পষ্টতর হয়। তিনি 

উ্রাহার সমগ্র সম্মতি এই “নাম রূপের” ক্ষণ-ভঙ্গুরতায় নিযুক্ত 

রাখেন ও তত্্বার। (৩) “ভঙ্গ-জ্ঞান' ভাবনা (গঠন ) করিতে থাকেন । 

* ইহা উপরেশ-মুক্ক চিত্তের “উদয়-ব্যয়” ভাবন৷ 
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অনিত্য-জ্ঞানের পরাকাষ্ঠ। এই ভঙ্গ-জ্ঞান। “ভঙ্গো নাম অনিচ্চতাষ 
পরম কোটি”। তিনি বুঝিতে পারেন যে, *নাযে-রূপু* *যাহ। 

“আমি” স্থজন করিয়া আছে, তাহা একটি ঘূর্ণাবর্ত ব্বরূপ; কোন 
ছু মূহুর্ত এক থাকে না । জীবনের এবংবিধ অবস্থা, বুঝিতে 
পারিয়৷ তাহার অন্তরে ভীতির সঞ্চার হয় এবং তিনি তাহ! 

উপলব্ধি করিতে পারেন। সমস্ত বিশ্ব তাহার নিকট যেন 

গুজ্জলিত অগ্নি-কুণ্ড! কাম-লোক রূপলোক অরূপ-লোক এক 

একটি মহাবিপদের উৎস ! ইহা! (৪) “ভয়-জ্ভান”। ইহাই “ছুঃখ- 

সতো” জ্ঞানলাভ। 

ভ্রিভূমি, পঞ্চস্থন্ধ, দ্ধাদশায়তন, অষ্টাদশ-ধাতু প্রভৃতি অস্তর্জগত ও 
বহির্জগতকে এরূপ ভয়ঙ্কব ও আশ্রয়-হীন বুঝিতে পারিয়৷ তিনি / 
দেখেন (যে, ইহারা প্রোতোকটি কেমন দীন, সর্নতোভাবে দৈম্যাভাবাপক্ন॥' 

নীরস। ঈদ্রশ জ্ঞান (৫) “আাদীনব-জঞান”। 

এই আদীনব-চ্ভানোদয়-তেত তিনি ভ্রিলোকের আর কি 

আনন্দান্তভব করিতে পারেন না; সমস্ত আম্বাদ-হীন, এ 
এইবূপে সমস্ত সংক্ষারে মির ন| নিবানন্দ উৎপন্ন 

(৬) “নিবেবদ-জঙ্ঞান” 

স্কাব সন্মন্দে এই নির্বববদ-জ্ঞান দ্বারা ত্রিলোকের! 

প্রুভাব হইতে তাহার মুক্তির উচ্ভা উৎপন্ন হয়। তা 

বা মুমুক্ষা-ভ্ঞান” | 

এই মুমুক্ষা-্তান তাহাকে মুক্তির উপায়-উদ্ভাবনে পরিচালিত 
করে এবং সিদ্ধি উপায় স্বরূপ পুনরায় সংস্কারের ( প্রত্যযোৎপন্পের ) 

তি-লক্ষণ__ অনিতা, ছুঃখ+ অনাত্ব __ ভাবনা করেন। ইন্তা (৮) 
“প্রতিসংখা জ্ঞান” | 

এই “প্রতিসংখ্যা-জ্ঞান” তীহাকে ত্রিলক্ষণ-ভাবন। দ্বারা 

হেতুজ সংস্কারের প্রতি উপেক্ষক হইতে উপদেশ দেয়। ভদনুসারে 

4 
রি 
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তিনি, পরিত্যক্ত ভাষার প্রতি স্বামীর উদাসীনতার হ্যায়, সর্বব-সংস্কারে 

উদামীন. হন৭ ইহা! (৯) “সংস্কারোপেক্ষা-জ্জান”। সংস্কারোপেক্ষা 

ভ্তানোদয়ে সংস্কারের প্রতি আর অন্ুরাগ-বিরাগ থাকিতে পারে না। 

লোকীয়. লাভালাভে, স্ুখ-ছুঃখে, নিন্দা-প্রশংসায় তিনি. অচঞ্চল 
থাকেন, ইহা! তত্রমধ্যস্থতা-উপেক্ষা । তিনি এই জ্ঞানের স্তর প্রতিষ্ঠা 
দ্বার! নিজকে লোকোনুর-জ্ঞানের উপযোগী করেন। চিনের এই 

মার্গোপযোগী ও মার্গান্ুকুল অবস্থাকঈ (১০) “অন্থলোম-জ্ঞান”। এই *ান 
লোকীয় বিদর্শনের চরমাবস্থ। । “"উদয়-ন্যয়” হঈতে “অন্ুলোম” পধান্ত 

নববিধ বিদর্শন-জ্ঞানের সমষ্টিগত নাম এব্রতিপদ-জ্ঞান-দর্শন-বিশুদ্ধি" 

অর্থাৎ ভিজশ্লক্ষণ-জ্্রান-গঠনের € ভাবনার ) পথে পর্ম্পবাগত নববিধ 

এ্ঞান-দর্শনের বিশুদ্ধতা ন। মিথা।-দষ্টি-হীনতা। সংক্কাবোপেক্ষ।-জগান ও 

লোম-জ্ঞানের সাধারণ নাম “উত্থানগানী-বিদর্শন” । কারণ ইহা 

সুনিশ্চিত মার্গেই উন্নমিত করে। উখান অথ মার্গ ; প্রথগ্জনকে 

লোকীয় সংস্কার হইতে উদ্ধার করে বলিয়া মার্শের এক নাম “উত্থান”। 

ইহাকে “বিমোক্ষ-মুখও” বল। হয়। কাবণ আর একক্ষণ পরেই অর্থাৎ 

_গোত্র্-ক্ষণের পরই মার্গ-লাভ হয়। 

রন্্হিমাক্ষ-মুখ ভ্রিবিধ নামে অভিহিত হয়। বিদর্শক যখন 

“অনিত্য-ভাবনা করিতে করিতে সংজ্ঞাজ ভ্রান্তি, চিজ ভ্রান্তি, 

সিথ্যাদৃষ্টিজ ভ্রান্তি (বিপধ্যাস) (যাহা অনিত্ো নিভা ধাবণা 

জন্মায় ত্যহ। ) হইতে চিত্তকে মুক্ত করেন, হখন এই ভাবনা 

“আঅনিমিজ্র-বিমোক্ষ-মুখ” নামে অভিহিত হয়। তদ্রুপ যখন “ছুখে- 

ভাবন।” দ্বারা চিন্তকে সংস্কারস্ধর্শ্ের প্রতি বীততঞ্ণ করিয়। তোলেন, 

তখন এই ভাবনার নাম “অপ্রণিহিত-বিমোক্ষ-মুখ" ৷ এবং “অনাত্ম, 
ভাবনা” দ্বার চিন্তকে আস্মা-ধারণ। হইতে মুক্ত করিলে, এই 

ভাবনা "শৃন্ততা-বিমোক্ষ-মুখ” নাম প্রাপ্ত হয়। সেইরূপ মার্গ, 
ফল শুবং নির্ববাণও এই ত্রিবিধ লক্ষণ-ভাবনানুসারে ব্রিবিধ নাম 

প্রাপ্ধ হয়। 
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“প্রতিপদ জ্ঞান-দর্শন-বিশুদ্ধি” এতদূর আয়ত্ত করিবার পর, 
ত্রি-লক্ষণের মধ্যে সে লক্ষণটি তাহার নিকট অতিশয়, কাধ্যক্রী 

বোধ হয়, সেই লক্ষবটিই তিনি অহ্োরাত্র ভাবনা করিতে থাকেন। 

একাগ্র ও স্মৃতিশীল চিত্তে সুশৃঙ্খলার সহিত এই সম্যক্ ব্যায়াম 
করিতে করিতে, যখন এই লক্ষণ-জ্ঞান তাহার দিবসের চিন্ত। ও 
রাত্রির স্বপ্নে পরিণত হয়) তখন একদিন, অকম্মাৎ,। অন্ধকারে 

বিছ্বাদ্বিকাশের ন্যায় তাহার নিকট নির্নাণের শাস্তি-জ্যোতির 

প্রথম বিকাশ হয়। তৎপর নিয় পধ্যায় সপ্ত জলন-চিত্ত 
উৎপন্ন হয় --- 

রি হরর 
ছু 

তি নিরিহ আস (আস পট. উপ 

ক ভু নন রদ ম চা নু গে। মা কফ ক ভ 
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প্রথম জবন পবিকন্ম, ২য় জবন উপচাব, ৩য় অন্থুলোম, দর্থ গোত্র 

৫ম মার্গ, ৬ষ্ঠট ও ৭ম জবন ফল-চিন্ত। ধন্ম-গ্রন্থের উপমান্তসারে 
প্রথম তিন জনন-চিন্তক্ষণ যেন তিন ঝাপ্টা বাতাস, নির্ববাণরূগী 

চন্রকে আচ্ছন্নকারী স্থুল-মধ্যম-স্থক্ষ্ম ক্লেশ-মেঘকে অপসারিত করে। 

চতুর্থ গোত্রভু-চিন্তক্ষণ প্রকৃত চন্দ্র-দর্শন। প্রথম তিন জবনের 

আলম্বন লক্ষণ-জ্ঞান সহ সংস্কার-ধর্শম : ইনার পরিভাষা খ্দ্তী নূ- 

লোমিক-জ্ভান” অর্থাৎ সতা-গঠনকারী জ্ঞান ; ইহা চাবি সন্তা- 

আচ্ছন্নুকারী অনিগ্যাকে বিদূবণ করে। গোত্রউ-চিভ লোবীয় 

আলম্বন পরিত্যাগ কবিয়া নির্ননাণালন্পন গ্রহণ করে, কিট” ক্রেশ 

দূরীভূত করিতে পারে না। তশুপর লোকোন্তর মার্গ-চিত্তক্ষণ ; 

এইট মার্গ-জবন-ক্ষণে এছঃখ-সতা” অতিশয় স্পন্টীভূত হয় ; সৎকায়- 
দৃষ্টি, বিচিকিতসা "ও শ্রীলব্রত-পরামর্শ বিসজ্জিত হয়) নির্নাণের 

উপলব্ধি হয়; এবং আগ্গীঙ্গিক মার্গ অন্রণীলিত হয়। তৎপর 

ছুট ফল চিন্তক্ষণ উৎপন্ন হইয়া ভবাঙগ-পাত হয় । ইহাই চআ্রাতাপন্সের 

চিন্ডোৎপত্তি। 



২৯৪ কর্ম-স্থানের সংক্ষেপার্থ 

৭৯1 তভতান-দর্শন-ব্বিশুদ্ধি ৪ সকৃদাগামী, অনাগামী এবং 

অহতের দ্িত্তও এই নিয়মে উৎপন্ন হয় । তবে তাহাদের গোত্রভৃ- 
জবন বোদান অর্থাৎ বিশুদ্ধতা প্রাপ্ত হয়; 'এই মাত্র পার্থক্য । 

৪৫৪৭ পষ্ট। তরষ্টব্য। 

“শীল-বিশুদ্ধি” হইতে “প্রতিপদ জ্ঞান-দর্শন-বিশুদ্ধি” পর্য)স্ত 

ছয় বিশুদ্ধি দ্বারা লোকোত্তর মার্গ লাভ হয়। এই চারি মার্গের 
সমষ্টিগত নাম “জ্ঞান-দর্শন-বিশুদ্ধি” । ইহ! সপ্তম বিশুদ্ধি এবং 

“নার্গ-জন্তান” নামেও অভিভিত হয়। 

বিদর্শকের প্রথম নির্নবাণ-দর্শন তাহাকে “স্ত্রোতাপন্নে” উদ্দদ্ধ 
করে। এই অবস্থায় দশ সংযোজনের মধো সংকায়-দৃষ্টি, শীলব্রত- 

পরামর্শ ও বিচিকিৎসা ছিন্ন হয়। নির্নাণের উপলব্ধি হেতু 

তিনি নবীভূত বীধ্য-প্রয়োগে সমর্থ হন এবং বোধিপক্ষীয় ধণ্্ানুশীলনে 
দ্রেতবেগে উন্নতি লাভ কবেন। কামরাগ ও ব্যাপাদের হর্নলত৷ 

সম্পাদনে তিনি “সকৃদাগামী” এবং তাহাদের দ্নংসে “অনাগামী” 

হন। তশপর রূপ-রাগ, অবপ-রাগ মান, ওন্ধতা ও অবিদ্যার 

নিরবশেষ ধ্বংস-সাধনে “মহতিগ হন তখন বুঝিতে পারেন 
ভাহর্লিসকরণীয় সম্পাদিত, দুঃখের বোঝ| নিক্ষিপ্ত, তৃষ্তা বিশুফ, 
নির্সানেল পথ পধ্যটন পরিসমাপ্ত। 

প্রভ্যেবক্ষণ-্বীথি ৪ প্রথম ভিন মার্গের উদ্বোধন পঞ্চ 

বিষয়ে 'প্রতাবেক্ষণ দ্বারা সংসাধিত হয়। (১) মার্গলাভ ; (১) ফল- 
উপভোগ ; (৩) নির্ননাণের উপলব্ধি; (৪) বিদূরিত ক্রেশ প্রত্যবেক্ষণ ) 
(৫) নিদুরিতবা ক্লেশ প্রতাবেক্ষণ। কিন্তু অরঞ্ব-মার্গে শুধু প্রথম 

চারিটিই প্রত্যবেক্ষণীয়। কারণ এই অবস্থা, সমগ্র ক্লেশের 
ংসাবস্থা; ইহাতে বিদ্ূরিতব্য ক্লেশ থাকে না। এই প্রত্যবেক্ষণ 
এই" প্রশালীভে সম্পাদিত হয় £__ 



কর্ম-স্থানের সংক্ষেপার্থ ' ২৯৫ 

ভবাঙ্গোপচ্ছেদের পর মনোদছারাবর্তন চিন্ত উৎপন্ন হয় এবং 
তদনন্তর জবন-স্থানে চিত্ত সপ্ত চিত্তক্ষণ জবিত-” হইব্বা * ভবাঙ্গে 

পতিত হয়। অরহত্ব ভিন্ন অন্ঠ তিন মার্গের চিত্ত অষ্ট মহাকৃশলের 
জ্ঞান-সম্প্রযুক্ত ১ম, ২য়, ৫ম বা ৬ষ্ঠ চিত্ত; এবং অহতের এ এ 
ক্রিয়াচিত্ত। কিন্তু যখন বিদূরিত ক্রেশ ও বিদূরিতব্য র্লেশ 
প্রত্যবেক্ষণ কর! হয়, তখন নিষ়স্থ মাগত্রয়ের চিত্ত ৮ মহাকুশল 
চিত্তের যে কোন একটি এবং অহণতের এ ক্রিঝা-চিন্তের যে 

কোন একটি -- জবন-স্থানে উৎপন্ন হয়। 

ক্ষল-সমণপত্তভি £_ প্রত্যেক আধ্য-পুগল, তাহার উচ্চতর 
মার্গ লাভের পুর্বে, প্রাপ্ত মার্গের ফলোপভোগ করিতে করিতে 

কালবাপন করেন। এইরূপ অনিন্দিষ্ট দীর্ঘকাল ব্যাপিয়া ফলোপভোগের 

নাম “ফল-সমাপত্তি” । সমাপ্তি অর্থ মহাপ্রাপ্তি। এই ধান- 

সমাপক্তি-বীথিও সবিতর্ক, সধিচার ধ্যান-বীথির অন্তরূপ। শুধু 
পার্থক্য এই যে, সমাপভি-বাথিতে ধ্যানের স্থায়িত্ব কাল ইচ্ছান্রসারে 

দীর্ঘ করা যায়। এইবপ দীর্ঘ করিবার শক্তি “নিমিশ-বিভাগে” 

উল্লেখিত অভাসে আয়ন্ত করিতে হয়। 

নিতব্রাখ-সমাপন্তি ৪ যেই অনাগাদী ব। অপ্চ্ছ্রপাবচর 

ও আঅরূপানচব ধানে অভাস্ত), তিনি যদি ফল-সমাপন্তিতে নির্নাণ 

শুধু উপলব্ধি ঝরিখ। ক্ষান্ত না হন এবং যদি তাহার সেই জীবনে 

লব্গ-নির্নাণ উপভোগে ইচ্ডণক হন, তবে তিনি নিলোখ-সমাপত্তি 

ধ্যানে মগ্ন হন। সর্নব প্রথ্থম তিনি রূপাবচর প্রথম ধানে নিমজ্জিত 

হন। সেই ধ্যান হঈতে উখ্িত হইয়া সেই ধ্যান-চিছ্ের ভ্রি-লক্ষণ 

পূর্ন বণিত দ্রশ প্রকার বিদশন-জ্ঞানান্ুসারে ভাবনা করেন। 

তণপর ক্রমে দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ এবং অরূপের আকিঞ্চনায়তন- 

ধান-চিত্ত পধ্ন্ত দশ বিদর্শন-জ্ঞানান্ুসারে ভাবনা করেন। আকিঞ্চ- 

নায়তন হইতে জ্ঞাগ্রত হইয়!। দশ বিদর্শন-ভাবনা না করিয়া, চারি 



২৯৬ রঃ কর্্ম-স্থানের সংক্ষেণার্থ রি, 

অধিষ্ঠান ভাবনা করেন। (১) আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি যেন জল, 
কীট বা ছেের ছারা বা অন্ত কোন প্রকারে বিনষ্ট না হয়া, 
(২) যেন তিনি ধ্যান হইতে যথাকালে জাগ্রত হন। (৩) বুদ্ধের 
আহ্বানের . সময় যেন তিনি ধ্যান-ভঙ্গ করিতে প্রারেন।, এবং 
(৮) পরবন্তা সাত দিনের মধ্যে তাহার স্বাভাবিক মৃত্য হইবে 

কিনা তাহ! যেন তিনি জানিতে পারেন। তৎপর তিনি চতুর্থ 

অরূপ-্ধানে পুনঃ নিমগ্ন হন। ততপরই যাবতীয় চিত্ব-ক্রিয়। নিরুদ্ধ 
হয়। নিরোধ-সমাপত্তি হইতে জাগ্রত হইবার কালে, স্বস্থ মার্গের 

ফল-জবন-চিত্ত এক চিত্তক্ষণের জন্য নির্নাণালম্বন - গ্রহণ পূর্ববক 

জবিত হইয়া ভরবাঙ্গে পন্ডিত হয় ফল-সমাপস্তি ও নিরোনধ- 

সমাপত্তিতে পার্থক্য এই যে, পুর্রবাবস্থায় নির্বাণ উপলন্ধ হয়; 
পরবত্তী অবস্থায় নির্বাণ কতক পরিমাণে উপভোগ করা হয় 

এবং তাহাকে কোন শারীরিক বেদনা আক্রমণ করিতে পারে না। 

তৎপর প্রত্যবেক্ষণ-চ্ভান উৎপন্ন হয়। এইট জ্ঞানোদয় কালে 

অনাগামীর প্রথম বা প্বিভীয় মহাকুশল-চিও এবং আহতের এ 
মঙাক্রিয়া-চিত্ত জবিত হয়। ঘংপর চিন্তের ভবাঙ্গ-পাত। 

ন্িশদ-সমাপন্তিধানে মগ্ন হঈবার কালে প্রথম বাক্-ক্রিয়া, 

তৎপর কায়-ক্রিয়া, তৎপর চিত্ত-ক্রিয়া রুদ্ধ হয়। অর্থাৎ প্রথম 

বিতর্ক-বিচার, তৎপর নিশ্বাস প্রশ্বাস, তৎপর সংহ্া-নেদন। নিরুদ্ধ হয়। 

এবং এই ধান হইতে উত্থিত হইবার কলে, প্রথম চিন্ত-সংস্কার, তৎপর 

কায়-সংস্ার, সর্ননশেষে বাক্-সংক্কার বা ঠিবতর্ক-বিচার উৎপন্ন হয়। 

এ পধ্যন্ত অভিধশ্মার্থ-সংগ্রহে কন্মন্ান পবিচ্ছেদের 

সংক্গেপার্থ বর্ণন সযাগ। 
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কামাবচর চিত্তে”. কামাবচর কুশল চিন্তে” 

বিতর্কতাদি ». বিতকানি” 

স্বর অকুল্_ সর্ধব আকুশল-_ 

২০শ পংক্তিন্তু “নিজকে” এই শব্দটি উঠাইঘ্। দেন। 

খাহং খাছ 

বেপিয়! বি বেসিঘ| বিষ 

ছ্ছেষ ' আসো 

সঙ্গে লগে, 
স্বন্দের সন্ধে 

চে, 



৮/০ 

পক অশ্তুদ্ধ শুদ্ধ 

€ নীচ হইতে 21 | 1299 

৬ নীচ হইতে 1100 | %/৪ 1180 

৮ ভদে ভেদে 

১৯ করিতেছে করিতেছ 

১৪ উৎপন্ন হয় উৎপর ও নিরুদ্ধ হয়। 

৪ নীচ হইতে বিমুক্ত বিধুক্ত 

১৩ ভবাঙ্গে পতিত হয় নিরুদ্ধ "হয় 

৫ ২৩ বিপাক ২৩ কাম-বিপাক 

৪ একুশে একুনে 

৪, আভম্বর আভাম্বর 

৬, ৭, ৮ চতৃ গুণ চতৃগুণ 

শী দেবগণে দেবগণের 

১২ ত্রিহেতৃক ভ্রিহেতু 

প গ্রহণ করে হয 

পাদ-টীক! নিরুপাধি নিরুপধি 

৫ নীচ হইতে আনন্তাধা আনম্ছুধা 

১৪ উপপদ্ধ দুষ্টধণ্ম 

এর, ১৬ লোকী লোকীয় 

৬ নীচ হইতে প্রহাতব্য অগ্রহ্থাতব্য 

ণম পংক্তির “কামাবচর-জবন”-র সঙ্গে যোগ করুন “€ অভিজ্ঞ” 

চিট 8 সত সম্তত। 

২১ চিত্তেতে পঞ্চাশ চিন্তে পঞ্চদশ 

২২ খাতুৎপন্ন খতৃৎপরর 

১৯ উৎপত্তি বা উৎপাদনকারী গু৭ ১ উৎপর় গুণ 

২১ ইত্যাদির উৎপাদক গুণ ” ইত্যাদি উৎপন্ন "গুণ 

২২-২৩ ইত্যাদির উৎপাদক গুণ ইত্যাদি উৎপক্ন গুণ 

১৯ পরিচ্ছেদ-ন্ূপের পরিচ্ছেদ রূপের 

১৫ ঘটিয়াই ' শ্বটিম। 



পৃষ্ঠ 
১৯১ 

১৯৩ 

১৪৩ 

১৪৭ 

২১ 

৭৩৫ 

৮/৭ 

পংক্তি ' অশুদ্ধ দ্ধ 

১ নীচ হইতে আরষ্ট আড় 

৪ নীচ হইতে প্রসাদ-যনপ। . প্রসাদ-রপ, 
২১শ ৪ “জবন-চিত" এর পর যোগ কর্ন “এবং অভিজ্ঞা 

বা.রপাবচর পঞ্চম ধাঁন-চিত্ত" 

রত উচ্দ্ধাস সঃ 

্ সভূত সন্ত,ত 
২, ১০, ১৪ নীচ হইতে সপ্ত্রিংশ নায়ত্রিশ 

৪ সঙ্ঞা সংজ্। 
৭ তফা রি 

৪ নীচ হইতে পাকিলেও 'থাকিলেও 

১৬ পণক্তির পর যে।ঙজিতৰা 

“নীবরণ, সংযোজন, ক্লেশের সহিত 

“উদ্ধত/ নিয়ন থাকে হয়ে বিড়ি 

৭ নীচ হইতে বিশ্ন্দিত বিস্পন্দিত 
এ দা।নাঙ্গ মাগাজ 

২৪ এ কুশল শোভন 

১ কুশল শোভন 

১২ দখমটি গিীট 

১৪, ২৩ চতুর্থ পঞ্চম 

দ্বিতীয় পারার শেষাংশে যোগ করুন এই ছয়টি বাহিরস্থ ধাতু । 

৪ যদ্ধার৷ ৬০ 

৫ নীচ হইতে অন্যয্ঠ অন্যোন্ত 

১৫ মার্গজ মার্গাঙ্গ 

৪ । প্রত্যপ প্রত্যয়কে 

৩নীচ হতে. পতিবিধ প্রজত্ির মধো প্রূপ, নাম, 

প্রজ্প্তি এই: 
ভ্রিবিধের মধ্যে" 



বা ৫ শংক্ধি ক, শুদ্ধ 

দঃ জড়াঙ্খড়ে ' অড়াজড়ের 

৪... সন্বস্কীকৃত সন্বন্ধীভূত, 

' চতুর্দশ ০৯ পর যোগ বঙ্ষন “কিন্ত মীমাংস| বা প্রন্জার . 

| আধিপত্যে অকুশর চিন্ত উৎপ় হম না” 

২৫৪ ১২ নীচ হইতে অবার়তে অধ্যারতে 

২৫৪ ৯ রঃ চিত্তে জরন নাই, ফুশলচিত্তে একাধিক 

জবন নাই, " 

২৬৯ ঙ অবিগত বিগত 

২৬৮ ১১ সিদ্ধান্ত সিদ্ধান্ত 

২৯১ ৫ “অন্তরে ভীতির" অন্তরে ইহার 

ৃ ভরঙ্করত| সম্বন্ধে জ্ঞানের 

২৪৪ ২ নীচ হইনি ' ধংসাবন্থ। ধরংসা বস্থ! 

 প্রন্থকান্মের প্রণীত অন্য ছইটি উপাদেয় পুক
্তক £- 

“উপে্সিইসিহচর”__ বৌদ্ধ ধর্দের ও সাধনার ধিবরণ বিশেষতঃ 

"আক্টাঙগিক মার্স” ও "শ্থতি-প্রস্থান” সম্বন্ধে অতি সরল, স্পট আলোচন৷ । 

সুলা ॥* আনা । . 

মনে, প্প্রতীর্ভ: মৎপাদ্তি বা কাধ্য-কারণ-নীতি। অভিবশ্বীর্থ-সং গ্রহের 

উম পরিচ্ছেদ বকব্) বিষয়ের বিস্তৃত বর্ণনা। মুল্য ।* আনা। 








